ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๑๒๙๕/๒๕๖๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ....
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เหตุผล
โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ต้องมาจากการเลือกตั้ง และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของ
สภาท้องถิ่น หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องคานึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ....
..........................................
...........................................
...........................................
....................................................................................................................................
................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้า
พนักงานหรือหัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด” หมายความว่า ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“นายอาเภอ” ให้หมายความรวมถึง ผู้อานวยการเขต
“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
“ผู้ได้รับเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๓
“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่กาหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาการออกเสียง
ลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง
“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้ทาการออกเสียงลงคะแนน
และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กาหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย
“จังหวัด” ให้หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“อาเภอ” ให้หมายความรวมถึง เขต และกิ่งอาเภอ
“ตาบล” ให้หมายความรวมถึง แขวง
“ศาลากลางจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
“ที่ว่าการอาเภอ” ให้หมายความรวมถึง สานักงานเขต และที่ว่าการกิ่งอาเภอ
มาตรา ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้งให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงาน
อื่นของรัฐซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งแทน การจัดการเลือกตั้งให้ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งหรือของหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นหรือบุคคลอื่นใด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
ในการดาเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่จัดการเลือกตั้งร้องขอ
มาตรา ๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นประการอื่น
การใดที่กาหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น
หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
และในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจกาหนดหรือ
มีคาสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้บัญญัติวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
โดยทาเป็นระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งนั้นใช้บังคับ
แก่บุคคลทั่วไป เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

๔
เป็นการทั่วไปตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งใดมีการกาหนดขั้นตอน
การดาเนินงานไว้ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ให้ชัดเจนด้วย
มาตรา ๗ กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง รวมทั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือปฏิบัติตามคาสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
นี้ หากได้กระทาโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทาง
ปกครอง
มาตรา ๘ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด หรือคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๙ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้
ไม่เกินจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มาตรา ๑๐ ให้จัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นดารงตาแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่ในกรณีของสมาชิก
สภาท้องถิ่นถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้
ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกภาพของผู้ได้รับ
เลือกตั้งเริ่มนับแต่วันเลือกตั้ง และให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เหลืออยู่
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาให้มีการจัด
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งได้ตามความจาเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีคาสั่ง
ดังกล่าวด้วย
มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๒๔ โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการกาหนดเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) วันเลือกตั้ง
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(๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวั นนับแต่วันประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ง และต้องกาหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน
(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
(๔) จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขต
เลือกตั้ง
(๕) จานวนเขตเลื อกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาเภอหรือตาบลหรื อเขต
ท้องที่ที่อยู่ภายในเขตเลือกตั้ง
(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
การกาหนดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
และสถานที่อื่นตามที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร
มาตรา ๑๒ ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
มีหน้าที่จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง
มาตรา ๑๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ตามความจาเป็น
มาตรา ๑๔ เพื่อให้การดาเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม นอกจากหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการดาเนินการ
ในเรื่องใด ๆ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผล
เป็นการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา หรืองดเว้นการ
ดาเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น
เพื่อให้เหมาะสมแก่การดาเนินการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได้
มาตรา ๑๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ
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เบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผล
การเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
ให้แล้วเสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดาเนินการอื่นที่จาเป็น
แล้วแต่กรณี โดยเร็ว
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อมีการประกาศผล
การเลือกตั้งและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว หากมี
ความจาเป็นต้องเรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยในระหว่างนั้น
ให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการตัดหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดาเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๗ ในกรณีทมี่ ีการสั่งหรือคาวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานหรือ
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด เมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ดาเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเลือกตั้งแทนตาแหน่งทีว่ ่างแล้ว แม้ภายหลังศาลจะมี
คาพิพากษาหรือคาสั่งว่าคาสั่งหรือคาวินิจฉัยให้พ้นจากตาแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ คาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดาเนินการไปแล้ว
หมวด ๒
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ การกาหนดเขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใด
มีจานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจานวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะพึงมี โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีจานวนราษฎรใกล้เคียงกัน
(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอาเภอเป็นเขต
เลือกตั้ง ในกรณีที่อาเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอาเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับ
จานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอาเภอนั้น
(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลนครหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยา
เป็นสี่เขตเลือกตั้ง และต้องมีจานวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
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(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขต
เลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๙ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดให้มีจานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ใกล้เคียงกันมากที่สุด และพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทาให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพื้นที่ติดต่อกันได้ จะกาหนดให้เขตเลือกตั้ง
มีพื้นที่ไม่ติดต่อกันเท่าที่จาเป็นก็ได้
ในการกาหนดเขตเลือกตั้ง จะใช้แนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้า
เป็นแนวเขตของเขตเลือกตั้งก็ได้
การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๙ ให้ผู้อานวยการ
ทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจานวนราษฎร
เป็นรายจังหวัด รายอาเภอ รายตาบล รายหมู่บ้าน รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนตาบล
และรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่
ผู้อานวยการทะเบียนกลางประกาศจานวนราษฎรทั้งประเทศ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอาเภอ เขตตาบล เขตหมู่บ้าน
เขตเทศบาล เขตองค์การบริหารส่วนตาบล หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๒๑ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นเป็นเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๒๒ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
การกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน โดยให้ทาเป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และ
สถานที่อื่นที่เห็นสมควร รวมทั้งให้จัดทาแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย
การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ให้กระทาได้โดยประกาศ
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้ง
น้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

๘
มาตรา ๒๓ การกาหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา ๒๒ ให้คานึงถึงความสะดวก
ในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จานวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้ สาหรับในเขต
เทศบาล เขตเมืองพัทยา เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกาหนดให้ใช้แนวถนน
ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้าเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้
(๒) ให้ถือเกณฑ์จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ
แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จะกาหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจานวนดังกล่าวก็ได้
ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๒๒ ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้าย
หรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศ
ไว้ด้วย และเพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อความปลอดภัย
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกาหนดที่เลือกตั้ง
นอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น
หมวด ๓
การดาเนินการเลือกตั้ง
มาตรา ๒๔ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นเป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับสมัครเลือกตั้ง
(๒) กาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
(๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และดาเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ดาเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง
และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๖) ดาเนินการอื่นอันจาเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การดาเนินการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ปรากฏว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งปลัดจังหวัด
นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอ เป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแทนก็ได้

๙
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคล
เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นเขต
เลือกตั้ง หรือในเขตอาเภอท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ โดยจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตจังหวัดหรืออาเภอนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
จานวนไม่เกินสองคนด้วยก็ได้ แต่มิให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ของคณะกรรมการดังกล่าว
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และจานวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดเป็นผู้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งนั้นแทนก็ได้
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกาหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง
และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อ
หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๓) กากับดูแลและอานวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน
เลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๔) กาหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วย
เลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดมีอานาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้
ตามสมควร
มาตรา ๒๗ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง
(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งอย่างน้อยสองคน เพื่อทาหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง การฝึกอบรม และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ผู้ดาเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ตรวจการ
เลือกตั้งพบเห็นว่า กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
ผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทาการใดที่จะเป็นเหตุทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้แจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเปลีย่ นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๘ ก่อนวันเลือกตั้ง หากมีกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่ครบจานวน
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา ๒๗
เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งให้ได้ครบจานวน
ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจานวนแต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้
และให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา ๒๗ เป็นกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมให้ครบจานวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง
ในกรณีตามวรรคสอง หากไม่มีกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เลย
หรือมาแต่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
บุคคลตามมาตรา ๒๗ เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๒๙ เมื่อมีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมีคาสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในจังหวัดนั้นให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้
ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งได้รับคาสั่งตามวรรคสองมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
มาตรา ๓๐ นอกจากหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในการเลือกตั้ง
ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอาเภอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งตามที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องขอ
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้พบ
การกระทาความผิดแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ในการเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
ถ้าผู้พบการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๒๗ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง ให้ดาเนินการกล่าวโทษ
หรือดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง พบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง
หรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือ และผู้กระทาความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณ
ที่เลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
มีอานาจจับกุมและควบคุมตัวผู้กระทาความผิดส่งพนักงานสอบสวนดาเนินการต่อไป โดยให้ถือว่า
เป็นกรณีพบการกระทาความผิดซึ่งหน้า
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด ผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

๑๒
มาตรา ๓๓ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทาการใด ๆ
โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอานาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดาเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอานาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทานั้นได้
ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทาตามวรรคหนึ่ง มีอานาจสั่งให้ระงับ
การกระทานั้นได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๕ ค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอาเภอ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดตามบัญชีค่าตอบแทน
หรือมาตรฐานกลางในการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดไว้ โดยคานึงถึงหน้าที่
และอานาจความรับผิดชอบและความแตกต่างของปริมาณงานในการดาเนินการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรือแต่ละแห่ง
มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์
ควบคุมการพิมพ์ และกาหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
หมวด ๔
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๗ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ ในทะเบีย นบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง และ

๑๓
(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันทาให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง
เป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
มาตรา ๓๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิเลือกตั้ง
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
มาตรา ๓๙ ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนดภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ ง แต่ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจ
แจ้งได้ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดาเนินการแจ้งตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ทั้งนี้ การแจ้งเหตุดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่น
เพื่อชี้แจงเหตุดังกล่าว โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งแทน หรือจัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดตามวรรคหนึ่งพิจารณาแล้ว
เห็นว่า เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
การแจ้งเหตุ วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ สถานที่รับแจ้งเหตุ
การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด โดยในการกาหนดดังกล่าวให้คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย
ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดรายละเอียดของเหตุที่ทาให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งด้วย
มาตรา ๔๐ เมื่อครบกาหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ให้บุคคลซึง่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งแต่งตั้งตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ
ตามมาตรา ๓๙ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร

๑๔
ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งแต่งตั้งตามมาตรา ๓๙ เพื่อดาเนินการแก้ไข ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๔๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
ผู้นั้นถูกจากัดสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น หรือสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๒) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่
(๓) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การจากัดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกาหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก
ให้นับเวลาการจากัดสิทธิครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่
และหากกาหนดเวลาการจากัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดให้กาหนดเวลาการจากัดสิทธินั้น
สิ้นสุดลง
มาตรา ๔๒ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒ ให้ถูกต้องตามความจริง และประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอาเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น
ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และสถานที่อื่น
ที่เห็นสมควรก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบ
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า
การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใด
เข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลัง
การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่งให้แก้ไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้

๑๕
มาตรา ๔๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ของตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือ
ตามวรรคหนึ่งแล้วให้รีบตรวจสอบหลักฐาน ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเพิ่มชื่อผู้นั้น
ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบ แต่ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือ
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ในกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีคาสั่งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและให้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ในการนี้ ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้ผู้แจ้งหรือเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว
มาตรา ๔๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ได้ประกาศตาม ๔๒ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคาสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ถ้าผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันได้รับคาร้อง ในกรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีคาสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้นาความใน
มาตรา ๔๓ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นซึ่งมิได้มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านของตน เมื่อเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายนาหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดง
ให้เห็นว่าไม่มีชื่อบุคคลนั้นอยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มีคาสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ว
กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และยื่นคาร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการ

๑๖
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว คาวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สุดสาหรับการเลือกตั้งครั้งนั้น
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด
และคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบคาพิพากษานั้นแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการบันทึกหรือปรับปรุงการบันทึกเดิมให้สอดคล้องกับคาพิพากษา
ที่ถึงที่สุดนั้น
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีการถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๔ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพิ่มชื่อบุคคลใดลงในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดตามมาตรา ๔๕ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งต่อผู้อานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพื่อแก้ไขบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒ ให้ถูกต้องด้วย
มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นการย้ายโดยมีเหตุผลอันสมควร
(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามา
ในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามา
ในทะเบียนบ้าน
(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน
ความในวรรคสอง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่
นักศึกษา หรือพนักงานของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด เข้ามาใน
ทะเบียนบ้านของตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หมวด ๕
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๔๘ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๑๗
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปี
นับถึงวันเลือกตั้ง สาหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
มาตรา ๔๙ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๘ (๑) (๒)
หรือ (๔)
(๔) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๕) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๖) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่
ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๙) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๐) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๑๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๔) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ

๑๘
(๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๖) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๗) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะ
ได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคาพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๑๘) เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๑๙) อยู่ในระหว่างถูกจากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒๐) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันทีพ่ ้นจากการ
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๑) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๒๒) เคยพ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุ
มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการ
ที่กระทากับหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า
เป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๓) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอานาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอานาจ
หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติ
ในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตาแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๕) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
มาตรา ๕๐ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม
การสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด

๑๙
ค่าธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็น
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ไม่มีหน้าที่ต้องคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ใด
มาตรา ๕๑ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
ไม่ครบถ้วนให้คืนเอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้นในทันที
ในกรณีทผี่ ู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าผู้สมัครได้ส่งใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว ให้ออกหลักฐาน
การรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามลาดับการยื่นสมัคร และให้ทาสาเนาคู่ฉบับไว้เป็น
หลักฐาน
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความ
ถูกต้องของการสมัครของผู้สมัครตามวรรคสอง และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
เมื่อเห็นว่าถูกต้องและผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่
วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่น
ที่เห็นสมควร
ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ให้มีชื่อ รูปถ่าย และหมายเลขประจาตัว
ของผู้สมัครทีจ่ ะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ไว้ ณ ที่ปิดประกาศ
ดังกล่าวด้วย
การประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ไม่เป็นการตัดอานาจคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่จะดาเนินการตามมาตรา ๕๔
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคานวณเป็นเงินได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้ตนสมัครหรือถอนการสมัครรับเลือกตั้ง
ห้ามมิให้ผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครหรือถอนการสมัคร
รับเลือกตั้ง
มาตรา ๕๓ ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศตามมาตรา ๕๑ ให้มีสิทธิยื่นคาร้อง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในการนี้
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตามคาวินิจฉัยนั้น
เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับคาร้องและวินิจฉัยกรณีตาม
วรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอานาจให้คณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉัยเบื้องต้น
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดก็ได้

๒๐
มาตรา ๕๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว ถ้าความปรากฏหรือได้รับแจ้งก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าสิบวัน และถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อ
ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ให้นาความในมาตรา ๕๓ วรรคสองมาใช้บังคับกับการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ด้วยโดยอนุโลม
การอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอานาจ คาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตั้ง
และให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง
มาตรา ๕๕ ให้กาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครเรียงตามลาดับก่อนหลัง
ในการมายื่นใบสมัคร ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลาก
ระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน
เมื่อได้กาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครตามวรรคหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลง
หมายเลขประจาตัวผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
มาตรา ๕๖ ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจาอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง
ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน
มาตรา ๕๗ ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็น
การปฏิบัติงานได้ และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือจับต้องบัตร
เลือกตั้ง หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการ
ที่จะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง
ตัวแทนผู้สมัครอาจร้องทักท้วงได้เมื่อเห็นว่ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ปฏิบัติการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกคาทักท้วง
นั้นไว้
ถ้าตัวแทนผู้สมัครกระทาการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง และกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้
ตัวแทนผู้สมัครออกไปจากที่เลือกตั้ง

๒๑
หมวด ๖
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๕๘ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนดจานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
ค่าใช้จ่ายที่กาหนดตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการกาหนดใหม่
และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เหมาะสม คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนดใหม่ให้เหมาะสม
ต่อไป ค่าใช้จ่ายที่กาหนดใหม่มิให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างดาเนินการหรือที่จะมีขึ้น
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศกาหนดค่าใช้จ่ายใหม่
ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่กาหนดตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี จานวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่น
ได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม ในกรณีที่
นาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
บรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัคร
และผู้สมัครได้รับทราบถึงการกระทาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้
หรือยินยอมตามวรรคสาม เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดว่า
ไม่ยินยอมให้มีการกระทาเช่นว่านั้นภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระทาดังกล่าว
ในการนี้ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดดาเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
มาตรา ๕๙ ในการคานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครสาหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
ให้คานวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทเี่ ป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คานวณค่าใช้จ่าย
ที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป
ตั้งแต่วันที่ตาแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการหรือการจัดการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไป
ก็ได้
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้
เป็นตัวอย่างให้ผู้สมัคร และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน

๒๒
มาตรา ๖๐ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับ
และรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง
ต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่าย
ตามวรรคหนึ่งไว้ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ที่ทาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
รายละเอียดและวิธีการจัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๑ ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งโดยไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือเมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมี
หลักฐานอันสมควรว่า ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนด ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทาการสอบหา
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ในการเลือกตั้ง หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นมีการกระทาดังกล่าว ให้แจ้งพนักงาน
สอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยเร็ว
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงานการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีร่ ู้ผลการสอบหาข้อเท็จจริง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้นั้นกระทาการตามที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อให้มีคาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทน
สาหรับตาแหน่งที่ว่าง แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกับกิจการที่ผู้นั้นได้กระทาไปในหน้าที่ก่อนวันที่ศาลอุทธรณ์
มีคาสั่ง ในการนี้ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาและมีคาสั่งภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
คาสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐาน
ที่น่าเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดประกาศกาหนด ให้แจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งต่อไป
มาตรา ๖๒ เพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ให้ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งได้ภายในกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ ให้กระทาได้
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา
ให้กระทาได้ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๓) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตาแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระ
หรือครบอายุ ให้กระทาได้ตั้งแต่วันที่ตาแหน่งว่างลงจนถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง

๒๓
(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้กระทาได้ตั้งแต่วันที่มีคาสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่จนถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๕) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้
เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๖๓ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร
หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่า
จะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์
หรือสถาบันอื่นใด
(๓) ทาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจ
ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
ห้ามมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง
เว้นแต่เป็นการกระทาตามหน้าที่และอานาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะ
ตามวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระการดารงตาแหน่งหรือก่อนการลาออกจากตาแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่โครงการ
หรือกิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติสาธารณะ หรือเป็น
โครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่องที่กระทาเป็นปกติอยู่แล้ว หรือเป็นโครงการที่ดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี
การประกาศนโยบายหรือการดาเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ตามหน้าทีแ่ ละอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒) เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียง
เกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ดาเนินการใดอันมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
พิจารณาและวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าการดาเนินการนั้นมีลักษณะเป็นการ
ต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นดาเนินการตามควร
แก่กรณีต่อไป

๒๔
มาตรา ๖๔ เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต
และเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
ของผู้สมัครก็ได้
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว
ห้ามผู้สมัครดาเนินการหรือยินยอมให้มีการดาเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าว
ผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงจานวนเท่าใด ให้แจ้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง
ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งต้องนาไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย
มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนาผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง
เพื่อการเลือกตั้งหรือนากลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจาก
ที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง
หรือกระทาการใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
ทั้งนี้ เว้นแต่การกระทานั้นเป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพ
ตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น
มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่กระทาการใด ๆ
อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทาตามหน้าที่และอานาจ
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การกระทาดังกล่าว ในกรณีจาเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด
หรือที่ว่าการอาเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้
มาตรา ๖๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ
อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
มาตรา ๖๙ การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ในที่สาธารณะ จะกระทาได้เฉพาะในสถานที่และมีขนาดไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
ผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกาหนด

๒๕
มาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่
ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มกี ารหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าโดยทางใดว่า การหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืน
หรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคาสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน
และมีอานาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที
มาตรา ๗๒ เมื่อได้มีประกาศกาหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา ๒๒ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใด
นาสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการดาเนินการ
ตามคาสั่งของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง
อยู่ก่อนหรือในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งทาลาย
ปกปิด หรือนาออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง
หมวด ๗
การออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดให้การออกเสียงลงคะแนนสาหรับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องใช้วิธีเดียวกันนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๗๔ การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทาได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) การลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง
(๒) การลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้ง
การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีตาม (๒) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดตามมาตรา ๗๕
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตาม (๒)
มิให้นาความในมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ มาใช้บังคับ
มาตรา ๗๕ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตัง้ ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด ในการกาหนดลักษณะของหีบบัตรเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คานึงถึงหีบบัตรเลือกตั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่แล้วเพื่อให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้ง
ดังกล่าวได้ต่อไป

๒๖
มาตรา ๗๖ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐
นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
เป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชัว่ โมง
มาตรา ๗๗ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งนับจานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจานวนบัตร
เลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย และเมื่อถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่า
หีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด แล้วให้ทาการบันทึกการดาเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
สองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ณ ที่เลือกตั้ง
มาตรา ๗๘ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด
ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
ไปแสดงตนต่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง แล้วให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมอบบัตร
เลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดตามวรรคหนึ่ง แม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้
ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๗๙ การออกเสียงลงคะแนน ให้ทาเครื่องหมายกากบาทลงในช่อง
ทาเครื่องหมายของหมายเลขประจาตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์
จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายกากบาทในช่องทาเครื่องหมาย
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
มาตรา ๘๐ เพื่ออานวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายจัดให้มีการอานวยความสะดวกสาหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้
เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
มาตรา ๘๑ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว
ให้พับบัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัคร
ผู้ใด แล้วให้นาบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง

๒๗
หรือในกรณีตามมาตรา ๘๐ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจะช่วยใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแทนก็ได้
แต่ต้องทาต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น
มาตรา ๘๒ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายาม
ออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นเพื่อการออกเสียงลงคะแนน
นอกจากบัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับจากกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ห้ามมิให้ผู้ใดนาบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทาตามหน้าที่
และอานาจ
มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทาเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจาก
เครื่องหมายที่ลงคะแนน
มาตรา ๘๕ ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนาบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอานาจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทาการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตน
เพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทาการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้ง
เพิ่มขึ้นจากความจริง
มาตรา ๘๗ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนาบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว
แสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
มาตรา ๘๘ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใดโดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป
ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกาหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้
มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระทาการใด ๆ เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปออกเสียงลงคะแนน
ผู้ใดมีบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ไว้ในความครอบครองโดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัดจาก
วันเลือกตั้ง ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาการตามวรรคหนึ่ง

๒๘
มาตรา ๙๐ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด
มาตรา ๙๑ ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใด
ไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น
ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนดที่เลือกตั้งใหม่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก
แต่ถ้าไม่อาจกาหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้ ให้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น
แล้วรายงานต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ไม่ว่าจะมีการเริ่มลงคะแนนแล้ว
หรือไม่ ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น
แล้วรายงานต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่สาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้ ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว ถ้าจาเป็นจะจัดให้มี
การเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ได้
ในการดาเนินการตามวรรคสาม ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าจะไม่สามารถ
ดาเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดในมาตรา ๑๐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะขยายระยะเวลาออกไปตามที่สมควรก็ได้
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
จัดการเลือกตั้งตามวันที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนด คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะกาหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง
มาตรา ๙๓ เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง
และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง แล้วให้ทาเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้
ลงคะแนนไม่ได้ และจัดทารายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จานวนผู้มาแสดงตนและรับ
บัตรเลือกตั้ง และจานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบ
ในกรณีที่ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะ
ออกเสียงลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียง
ลงคะแนน แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งอนุญาต
ให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออก
เสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จึงดาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป

๒๙
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๙๔ ตั้งแต่เวลาที่เปิดการออกเสียงลงคะแนน จนถึงเวลาปิดการออกเสียง
ลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดเปิด ทาลาย ทาให้เสียหาย ทาให้เปลี่ยนสภาพ หรือทาให้ไร้ประโยชน์
หรือนาไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับหีบบัตรเลือกตั้งที่เก็บบัตรเลือกตั้งภายหลัง
จากการนับคะแนนแล้ว รวมตลอดทั้งบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ที่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้จัดทาขึ้นด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นการกระทาตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๘
การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง
มาตรา ๙๕ เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งดาเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยให้กระทา ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละ
หน่วยเลือกตั้งและให้กระทาโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้ง
ในการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้นับคะแนนสาหรับบัตรเลือกตั้ง
ที่ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดด้วย
มาตรา ๙๖ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการในการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
มาตรา ๙๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใด ๆ เพื่อให้บัตรเลือกตั้งที่อยู่ในสถานที่
นับคะแนนเลือกตั้งมีจานวนผิดจากความจริง
มาตรา ๙๘ ในการนับคะแนนเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
วินิจฉัยด้วยเสียงข้างมากว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้
นับบัตรเสียเป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด
บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(๑) บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายใด ๆ
(๒) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครคนใด เว้นแต่เป็น
การลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
(๓) บัตรที่ทาเครื่องหมายเป็นที่สังเกตตามมาตรา ๘๔
(๔) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า “เสีย” และให้กรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน

๓๐
มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง
อ่านบัตรเลือกตั้ง นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง หรือกระทาการใด
ให้บัตรเลือกตั้งชารุด เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทาการใดแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้ง
ที่ใช้ได้ หรือทารายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง
มาตรา ๑๐๐ เมื่อมีการรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น
จานวนบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ
จากการลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้กระทาโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที เพื่อรวบรวมผล
การนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดง
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดโดยเร็ว
การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
วิธีการและระยะเวลาการเก็บรักษาและทาลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๐๑ ถ้าการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทาได้
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ให้คณะกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งสาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนดวัน
และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งต่อไปโดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่ในกรณีที่
บัตรเลือกตั้งชารุดหรือสูญหาย หรือการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือ
เที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้ดาเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่สาหรับ
หน่วยเลือกตั้งนั้นตามควรแก่กรณีก็ได้
มาตรา ๑๐๒ ในการนับคะแนนเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
พบว่ามีบัตรปลอม ให้แยกบัตรปลอมออกไว้ต่างหาก และให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสลักหลัง
ในบัตรปลอมว่า “ปลอม” โดยให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกากับไว้ไม่น้อยกว่า
สามคน
เมื่อปรากฏว่ามีบัตรปลอมตามวรรคหนึ่ง ให้งดการนับคะแนนเลือกตั้งนั้น
และให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งแจ้งประชาชนทราบ และรายงานต่อผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดาเนินการ
เมื่อสั่งงดการนับคะแนนตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
นาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัตรปลอม พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้แก่ผู้อานวยการ

๓๑
การเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานต่อไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้วให้มีหน้าที่ดาเนินการ
ไต่สวนตรวจสอบโดยพลัน ถ้ามิได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการ
ทุจริตการเลือกตั้งหรือทาให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งนั้น และสั่งให้ดาเนินการลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย
ในกรณีเช่นนั้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
วันเวลาและสถานที่ที่จะเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วม
สังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทนมาแทนตนก็ได้ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการ
การเลือกตั้งรับรองว่าไม่มีการทุจริตหรือไม่มีกรณีไม่เที่ยงธรรม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการนับคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจานวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งไม่ตรงกับจานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
และนาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
ตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียง
ลงคะแนน ให้สันนิษฐานว่าการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วย
หรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๑๐๒ วรรคสี่ มาใช้บังคับ
แก่การตรวจสอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งว่า การนับคะแนนเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งใดหรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด แต่ทั้งนี้ต้องกระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผล
การเลือกตั้ง
ในกรณีทผี่ ลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคสามเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง
ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเดิมพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง
จากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ดารงตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิม

๓๒
มาตรา ๑๐๔ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้รับรายงานผล
การนับคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐ แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณา ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ให้มีคาสั่งให้นับ
คะแนนเลือกตั้งใหม่ การนับคะแนนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ หรือมีกรณีอื่นที่ทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคสาม หรือเมื่อมีกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๖๓
หรือมีกรณีอื่นที่ทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดาเนินการไต่สวนโดยพลัน ถ้าผลการไต่สวนปรากฏว่ามีมูล ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่การฝ่าฝืนหรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้
คะแนนในลาดับที่จะได้รับเลือกตั้ง ในกรณีเช่นนี้ให้ดาเนินการเพื่อให้มีการลงโทษผู้กระทาความผิด
ต่อไปโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการหาความจริง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่
และอานาจไต่สวนครอบคลุมถึงการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มิได้มีเหตุสงสัยดังกล่าวตามที่
เห็นสมควรด้วย
มาตรา ๑๐๕ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวน
หรือไต่สวนแล้วเห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทาการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้น
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทา
สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทาการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระทาดังกล่าวแล้ว
ไม่ดาเนินการเพื่อระงับการกระทานั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้สมัครที่กระทาการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่ง
คาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืน
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระทาของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จาก
การกระทานั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือดาเนินการใดเพื่อแก้ไข
ความไม่สุจริตและความไม่เที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กาหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ดาเนินการ
ตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้น
เป็นผู้สนับสนุนการกระทานั้น เว้นแต่ผู้สมัครนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทาดังกล่าว
ในกรณีที่มีคาสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันออกเสียง
ลงคะแนนแต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนน

๓๓
เลือกตั้งในลาดับที่ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่
มาตรา ๑๐๖ เมื่อมีการดาเนินการตามมาตรา ๑๐๕ แล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าผู้นั้นกระทาผิด
ตามมาตรา ๑๐๕ ให้ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
เป็นเวลาสิบปี
เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้ง
เกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคาร้อง
ต่อศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งทีม่ ิได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สาหรับการเลือกตั้งนั้น และสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระทาการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเวลาสิบปี
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นาสานวนการสืบสวน
หรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ให้ศาลมีอานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
เมื่อศาลอุทธรณ์มีคาสั่งรับคาร้องตามวรรคสองไว้พิจารณาแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลอุทธรณ์จะพิพากษาว่าผู้นั้น
มิได้กระทาผิด
ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์มีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด และเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ผู้นั้นต้องรับผิด
ในค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ และให้ศาลอุทธรณ์สั่งให้ผู้นั้นจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงต่อศาล
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักค่าใช้จ่ายของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ที่เหลือจากนั้นให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นผู้ดาเนินการจัดการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๙ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัคร
ซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน
ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัคร

๓๔
ซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลาดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนน
เสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถเรียงลาดับผู้ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน
จับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบจานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระทาต่อหน้า
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศกาหนด
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนน
มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ และดาเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจานวน
ผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เท่ากับหรือน้อยกว่าจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับ
เลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และดาเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่
โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๐ ในการดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๐๘ หรือ
มาตรา ๑๐๙ สาหรับผู้บริหารท้องถิ่น ให้ดาเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง
ในการดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๐๘ หรือมาตรา ๑๐๙
สาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง
ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไป และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่น
นั้นจะครบวาระ เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
หมวด ๙
การดาเนินการตรวจสอบการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๑ ผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครหรือไม่ เห็นว่า
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยมีหลักฐานตามสมควร
มีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับ
หนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว ให้ดาเนินการตรวจสอบเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุอันจะควรดาเนินการต่อไป

๓๕
ให้สั่งยุติเรื่องและบันทึกเหตุผลไว้ในหนังสือแจ้งนั้น ในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุอันควรไต่สวน ให้สั่งให้มี
การดาเนินการไต่สวนโดยพลัน
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
หรือทุกเขตมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งก่อนประกาศผล
การเลือกตั้ง และดาเนินการตามมาตรา ๑๐๕ ต่อไป แต่ถ้าได้รับแจ้งภายหลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง
แล้ว ให้ดาเนินการตามต่อไปตามมาตรา ๑๐๖
มาตรา ๑๑๒ ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเห็นว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทาการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง
หรืออาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาตักเตือน
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระทาการอย่างใด
อย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พ้นจากหน้าที่ ส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอานวย
ความสะดวกแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๑๒ วรรคสอง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นสมควรให้มีการดาเนินการทางวินัยด้วย ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เพื่อดาเนินการทางวินัยต่อไป
หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งกระทาความผิดตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระทาการ
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม

๓๖
มาตรา ๑๑๕ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดกระทาด้วยประการใด เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใด
กระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีกาหนดยี่สิบปี
ถ้าการกระทาตามวรรคสอง เป็นการกระทาหรือก่อให้ผู้อื่นกระทา สนับสนุน
หรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทาการ
อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๑๑๗ กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จงใจไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่หรือกระทาการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือกระทาการ
หรือละเว้นกระทาการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดจงใจกระทาด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมอบจาก
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ชารุดหรือเสียหาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และมิให้ถือว่า
เป็นความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์
ผู้ใดจงใจกระทาด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย
อันมิใช่เป็นการกระทาตามวรรคหนึ่ง และเป็นการกระทาโดยมีเจตนาเพื่อให้การเลือกตั้งไม่เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือกระทาด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้ง
ที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี

๓๗
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๒๐ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิด
การออกเสียงลงคะแนน ถ้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่า
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดขาย จาหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง
ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวัน
เลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๒ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกาหนดสิบปี และเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น
มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดแจ้งเหตุตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
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
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ (๓) (๔) หรือ (๕) หรือมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๐ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งถึง
การกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนนั้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายก่อนถูกจับกุม ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง

๓๘
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๖๓
ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนนาจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจานวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความนาจับ
มาตรา ๑๒๖ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นจานวนสามเท่าของจานวน
เงินที่เกินจานวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทีผ่ ู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนด
แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๒๗ ผู้สมัครผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๒๘ ผู้ใด
(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๗๑ หรือ
(๒) ฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง
ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๓๐ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไม่เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกาหนดตามมาตรา
๖๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้นาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ความผิดได้เกิดขึ้น
มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ หรือจงใจขัดขวางการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
หรือกระทาด้วยประการใด ๆ เพื่อให้การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง
สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนด
ยี่สิบปี

๓๙
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๓ วรรคสอง มาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๘
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนด
ห้าปี
มาตรา ๑๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งตามมาตรา ๑๑๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๗ ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล
การชี้เบาะแสหรือคาให้การของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้รายใด จะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทาความผิดของผู้กระทาความผิด
คนอื่นที่เป็นตัวการสาคัญ และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทาความผิด
ของผู้กระทาความผิดนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีก็ได้
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ดาเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว ให้สิทธิ
ในการดาเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยคา
อันเป็นเท็จ หรือไม่ไปเบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยคาไว้ ให้การ
กันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจดาเนินการตามกฎหมาย
กับบุคคลนั้นต่อไปได้
การกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
โดยมีกาหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันที
และเริ่มนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์จะมีคาสั่งหรือ
คาพิพากษาเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น
ในเขตเลือกตั้งใด ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๔๐
มาตรา ๑๔๐ ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร และการกระทาของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้
ให้กระทาความผิดนั้น แม้จะกระทานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทา
ความผิดนั้นได้กระทาในราชอาณาจักร
มาตรา ๑๔๑ เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และกาหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(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) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๔) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๕) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๖) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๗) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายก
เมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้อานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่งเป็นอานาจของคณะรัฐมนตรี
ผู้รับสนองพระราชโองการ
....................................
นายกรัฐมนตรี

