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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป แต่จะใช้บังคับแก่การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดและเมื่อใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

การดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้นายกรัฐมนตรีรับฟัง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๓  เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกต้ัง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว ให้ยกเลิก
กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทนั้น ดังต่อไปนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๗ ก/หน้า ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๒) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๓) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
(๔) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๕) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๗) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๘) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๙) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
(๑๐) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๑๑) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
(๑๒) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๑๓) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๑๔) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๑๕) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๑๖) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๑๗) พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้การ

เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นนั้นก่อน ให้กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งถูกยกเลิกไปตามวรรคหนึ่งยังคงให้ใช้บังคับแก่
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยังมิได้มีพระ
ราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว บรรดาบทกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดต้ัง 

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความรวมถึง คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้า
พนักงานหรือหัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

“คณะกรรมการการเลือกต้ัง” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกต้ังตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

“คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ผู้อํานวยการเขตและปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจําก่ิงอําเภอ 

“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย” หมายความว่า ข้าราชการตํารวจหรือข้าราชการ
พลเรือน หรือข้าราชการทหารหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือสมาชิกอาสารักษาดินแดนหรือเจ้าหน้าที่
อ่ืนของรัฐที่ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกต้ัง 

“ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

“ผู้ได้รับเลือกต้ัง” หมายความว่า ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

“การเลือกต้ัง” หมายความว่า การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“วันเลือกต้ัง” หมายความว่า วันที่กําหนดให้เป็นวันเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
“เขตเลือกต้ัง” หมายความว่า ท้องที่ที่กําหนดเป็นเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“หน่วยเลือกต้ัง” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ กําหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังทําการ

ลงคะแนนเลือกต้ัง ณ ที่เลือกต้ังใดที่เลือกต้ังหนึ่ง 
“ที่เลือกต้ัง” หมายความว่า สถานที่ที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนเลือกต้ัง และให้

หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกต้ัง 
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอําเภอ 
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
“ที่ว่าการอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขตและที่ว่าการกิ่งอําเภอ 
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี

กฎหมายจัดต้ังขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕  ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
มีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผู้สมัครได้ไม่เกิน
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ัง 

การเลือกต้ัง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 
มาตรา ๗  ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให้มีการเลือกต้ังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่

วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดํารงตําแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่
วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีคําสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาให้มีการเลือกต้ังตาม
วรรคหนึ่งได้ตามความจําเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีคําสั่งดังกล่าวด้วย 

ในการจัดให้มีการเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการจัดการเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๘  เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกต้ัง ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ ประกาศให้มีการเลือกต้ัง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) วันเลือกต้ัง 
(๒) วันรับสมัครเลือกต้ัง ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศ

ให้มีการเลือกต้ัง และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 
(๓) สถานที่รับสมัครเลือกต้ัง 
(๔) จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกต้ังในแต่ละเขตเลือกต้ัง 
(๕) จํานวนเขตเลือกต้ัง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรือตําบลหรือเขต

ท้องที่ที่อยู่ภายในเขตเลือกต้ัง 
(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ัง 
การกําหนดตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประจําจังหวัดก่อน 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และ

สถานที่อ่ืนตามที่ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๙  ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมี
หน้าที่จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ังจากทะเบียนรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ังให้ถูกต้องตามความจริง 

 
มาตรา ๑๐  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

ทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกต้ังและคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการ

เลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ตามความจําเป็น 

 
มาตรา ๑๑  เพื่อให้การดําเนินการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม นอกจากอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมี
อํานาจออกระเบียบเก่ียวกับวิธีการและระยะเวลาในการดําเนินการในเรื่องใด ๆ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด และ
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ ให้

คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา หรืองดเว้นการดําเนินการ
ที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกต้ังนั้นเพื่อให้เหมาะสมแก่
การดําเนินการเลือกต้ังใหม่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได้ 

 
หมวด ๒ 

เขตเลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ัง และที่เลือกต้ัง 
   

 
มาตรา ๑๓  การกําหนดเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกต้ัง ถ้าเขตใดมี

จํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกต้ังเกินหนึ่ง
แสนคน ให้แบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกต้ังโดยถือเกณฑ์จํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสน
ถ้าเกินห้าหมื่นให้เพิ่มเขตเลือกต้ังในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกต้ัง 

(๒) การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอําเภอเป็นเขต
เลือกต้ัง ในกรณีที่อําเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอําเภอเป็นเขตเลือกต้ัง เท่ากับ
จํานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอําเภอนั้น 

(๓) การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกต้ัง การเลือกต้ังสมาชิก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สภาเทศบาลนครหรือการเลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่
เขตเลือกต้ัง และต้องมีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกต้ัง 

(๔) การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขต
เลือกต้ัง 

(๕) การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกต้ัง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 
มาตรา ๑๔  ในการแบ่งเขตเลือกต้ัง ต้องพยายามจัดให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขต

เลือกต้ังใกล้เคียงกันมากที่สุดและต้องแบ่งพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกต้ังให้ติดต่อกัน ในเขตเทศบาลหรือ
เขตชุมชนหนาแน่นอาจกําหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแม่น้ําเป็นแนวเขตของเขต
เลือกต้ังได้ สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มิให้นําพ้ืนที่เพียงบางส่วนของเขตหนึ่งไป
รวมกับเขตอื่น 

 
มาตรา ๑๕  เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกต้ังตามมาตรา ๑๔ ให้ผู้อํานวยการ

ทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจํานวนราษฎรเป็น
รายจังหวัด รายอําเภอ รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนตําบล รายตําบล และรายหมู่บ้านให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางประกาศจํานวน
ราษฎรทั้งประเทศ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอําเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เขตตําบล หรือเขตหมู่บ้าน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา ๑๖  การกําหนดเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขต

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๗  ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด

หน่วยเลือกต้ังและที่เลือกต้ังที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกต้ัง 
การกําหนดหน่วยเลือกต้ังและที่เลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําก่อนวันเลือกต้ังไม่

น้อยกว่าย่ีสิบวัน โดยให้ทําเป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่
อ่ืนที่เห็นสมควร รวมทั้งให้จัดทําแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกต้ังและที่เลือกต้ังไว้ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกต้ังหรือที่เลือกต้ัง ให้กระทําได้โดยประกาศก่อน
วันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกต้ังน้อยกว่า
สิบวันก็ได้ และให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘  การกําหนดหน่วยเลือกต้ังตามมาตรา ๑๗ ให้คํานึงถึงความสะดวกใน

การเดินทางมาใช้สิทธิเลือกต้ังของราษฎร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกต้ัง ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังจํานวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้านต้ังแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกต้ังเดียวกันก็ได้ สําหรับ
ในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกําหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือ
ซอย คลอง หรือแม่น้ําเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกต้ังก็ได้ 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังละแปดร้อยคนเป็นประมาณ 
แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกต้ังของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จะ
กําหนดหน่วยเลือกต้ังเพิ่มขึ้นโดยให้มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังน้อยกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้ 

ที่เลือกต้ังตามมาตรา ๑๗ ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้าย
หรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกต้ังตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศ
ไว้ด้วย และเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มี
สิทธิเลือกต้ังผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกําหนดที่เลือกต้ังนอกเขต
ของหน่วยเลือกต้ังก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกต้ังนั้น 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการเลือกต้ัง 
   

 
มาตรา ๑๙  เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแต่งต้ังหัวหน้า
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งต้ัง
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยหัวหน้าพนักงานส่วน
ท้องถิ่นนั้น และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการ
เลือกต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง หรือการ
มอบหมายของคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

การสรรหา การแต่งต้ัง ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๒๐  ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับสมัครเลือกต้ัง 
(๒) กําหนดหน่วยเลือกต้ังและที่เลือกต้ัง 
(๓) แต่งต้ังและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ัง 
(๔) ตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และดําเนินการเพิ่มช่ือหรือถอนชื่อผู้มี

สิทธิเลือกต้ัง 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนนเลือกต้ัง และการ

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง 
(๖) จัดให้มีหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๗) ดําเนินการอื่นอันจําเป็นเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ใดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจําจังหวัดอาจแต่งต้ังหรือมอบหมายให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการกําหนดหน่วยเลือกต้ัง ที่เลือกต้ัง และการ

แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ังของผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และการเพิ่มช่ือ
หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

(๓) กํากับดูแล และอํานวยการการเลือกต้ัง การลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนน
เลือกต้ัง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง 

(๔) กําหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วย
เลือกต้ัง และรายงานผลการเลือกต้ังต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

(๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมอบหมาย 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดมีอํานาจแต่งต้ังหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการ
เลือกต้ังได้ตามสมควร 

 
มาตรา ๒๒  เพื่อประโยชน์ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีคําสั่งให้นายอําเภอดําเนินการในเรื่องใดที่เป็นอํานาจหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่นายอําเภอได้รับคําสั่งให้ดําเนินการในเรื่องใดตามวรรคหนึ่ง ให้บรรดา
อํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ใน
เรื่องนั้นเป็นอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอ 

 
มาตรา ๒๓  ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ัง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกต้ังหนึ่งคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒)๒ คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังจํานวนเจ็ดคน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอีกหกคน มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกต้ังและการนับ
คะแนนเลือกต้ังในที่เลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ัง 

ในการประชุมเพื่อวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกต้ังต้องมีกรรมการอยู่ในการประชุมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่มีอยู่ และการลงมติให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ออกเสียงชี้ขาด 

ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกต้ังอย่างน้อยที่เลือกต้ังละสองคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง รวมทั้งอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการประจําหน่วย
เลือกต้ัง คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกต้ังให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๒๔  ในวันเลือกต้ัง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกต้ังแล้วมีกรรมการ

ประจําหน่วยเลือกต้ังมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบเจ็ดคน ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังเท่าที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นแต่งต้ังผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังจนครบเจ็ดคนไป
พลางก่อนจนกว่ากรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังที่ได้รับแต่งต้ังไว้แล้วจะมาปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ใน
กรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังสํารองไว้ ให้ผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 
มาตรา ๒๕  เมื่อมีการเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้พนักงานส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อมีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้นให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เลือกต้ังได้ 

ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งได้รับคําสั่งตามวรรคสองมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๖  นอกจากหน้าที่ตามที่ กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายหรือสั่งการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ และพนักงานฝ่าย

                                                 
๒ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในการเลือกต้ัง 

ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกต้ังตามที่ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร้องขอ 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้พบการ

กระทําความผิดแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยใน
การเลือกต้ังหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกต้ัง 

ถ้าผู้พบการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ังหรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกต้ัง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่
เลือกต้ังให้ดําเนินการกล่าวโทษหรือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกต้ังหรือเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจําที่เลือกต้ังพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกต้ัง หรือได้รับ
แจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือ และผู้กระทําความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกต้ัง ให้
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกต้ังมีอํานาจจับกุม
และควบคุมตัวผู้กระทําความผิดส่งพนักงานสอบสวนดําเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการ
กระทําความผิดซึ่งหน้า 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัด ผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง หรือผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการ
เลือกต้ังตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกต้ังว่า 

ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐกระทําการใด ๆ โดยมิชอบด้วยอํานาจหน้าที่อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด 
ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทํานั้นได้ 

 
มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ัง

ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกต้ัง กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง และผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๓๑  ค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอําเภอ กรรมการประจํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หน่วยเลือกต้ัง และผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดตามบัญชีค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่ายค่าตอบแทนซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดไว้ โดยคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและความแตกต่าง
ของปริมาณงานในการดําเนินการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรือแต่ละ
แห่ง 

 
มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ควบคุม

การพิมพ์ และจัดส่งบัตรเลือกต้ัง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิมพ์บัตรเลือกต้ัง 

 
หมวด ๔ 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
   

 
มาตรา ๓๓  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกต้ัง 
(๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ปีนับถึงวันเลือกต้ัง และ 
(๔) คุณสมบัติอ่ืนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกต้ังหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกต้ังหนึ่ง

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันทําให้บุคคลมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังเป็น
เวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกต้ัง ให้บุคคลน้ันมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังในเขต
เลือกต้ังที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

 
มาตรา ๓๔  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปน้ีในวันเลือกต้ังเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้

สิทธิเลือกต้ัง 
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
 
มาตรา ๓๕  ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ 

มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เว้นแต่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งได้แจ้งเหตุดังต่อไปนี้ต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังก็ได้ 

(๑) เจ็บป่วย ไม่ว่าถึงขนาดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
(๓) มีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
(๔) ไม่อยู่ในภูมิลําเนาในเวลาเลือกต้ัง 
(๕) เหตุอ่ืนที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
โดยจะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุนั้นทางไปรษณีย์ก็ได้ ในการนี้ ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และเก็บ
หนังสือแจ้งเหตุนั้นไว้เป็นหลักฐาน 

การแจ้งเหตุตามวรรคสอง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้นั้นที่จะไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังในวันเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังโดยมิได้แจ้งเหตุตาม

มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นทําหนังสือแจ้งเหตุดังกล่าวต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกต้ัง และให้นําความในมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือแจ้ง
เหตุตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ทําการตรวจสอบหลักฐานการลงคะแนนเลือกต้ัง ถ้าพบว่ามีผู้มาแสดงตน
และลงคะแนนเลือกต้ังแทนผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาว่าจะสมควรมีคําสั่งให้
เพิกถอนผลการเลือกต้ังหรือไม่ 

 
มาตรา ๓๗  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังโดยมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา 

๓๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นเสียสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
(๒) สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ

ปกครองท้องที่ 
(๓) สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ

ปกครองท้องที่ 
(๕) สิทธิเข้าช่ือร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
(๖) สิทธิเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม

กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกําหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกต้ังครั้งที่ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิ

เลือกต้ังจนถึงวันเลือกต้ังครั้งที่ผู้นั้นไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๘  เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกต้ังแล้ว ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ังจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๙ ให้ถูกต้องตามความจริง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอําเภอที่ต้ังอยู่ในเขตเลือกต้ังนั้น ที่ทําการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกต้ังหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกต้ัง และสถานที่ อ่ืนที่
เห็นสมควรก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้เจ้าบ้านทราบก่อนวัน
เลือกต้ังไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการ
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามา
ในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ในการเลือกต้ังโดยมิชอบ ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลังการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริง ให้คณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคําสั่งให้แก้ไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้ 

 
มาตรา ๓๙  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียน

บ้านของตนไม่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เมื่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือตาม
วรรคหนึ่งแล้วให้รีบตรวจสอบหลักฐาน ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเพิ่มช่ือผู้นั้นลงใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังโดยเร็วและแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบ แต่ถ้าเห็นว่าบุคคลผู้แจ้งหรือผู้
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้ง
หรือเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้มีคําสั่ง
เพิ่มช่ือผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังและให้แจ้งไปยังผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ในการนี้ ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้ผู้แจ้ง
และเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๐  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดเห็นว่าผู้มีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังที่ได้ประกาศตาม ๓๘ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกต้ัง ให้มีสิทธิย่ืนคําร้องต่อผู้อํานวยการ
การเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสิบวัน เพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มี
สิทธิเลือกต้ังผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

เมื่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกต้ัง ให้มีคําสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังและแจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้องและเจ้าบ้านทราบ ถ้าผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้
รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้อง
ทราบภายในสามวันนับแต่วันได้รับคําร้อง ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกต้ัง ให้มีคําสั่งถอนชื่อผู้
นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และให้นําความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนซึ่งมิได้มีช่ืออยู่
ในทะเบียนบ้านของตน เมื่อเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายนําหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงให้
เห็นว่าไม่มีช่ือบุคคลนั้นอยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี มีคําสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังและแจ้งให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ว 

กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และยื่นคําร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลใด 

และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับแจ้งคําพิพากษานั้นแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังแจ้ง
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่มีการถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพิ่มช่ือบุคคลใดลงในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังของบุคคลใดตามมาตรา ๔๑ ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้อํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพื่อแก้ไขบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๙ ให้ถูกต้องด้วย 

 
มาตรา ๔๓  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์

ในการเลือกต้ังโดยมิชอบ 
กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อ

ประโยชน์ในการเลือกต้ังโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นการย้ายโดยมีเหตุผลอันสมควร 

(๑) การย้ายบุคคลต้ังแต่สิบคนขึ้นไปซึ่งไม่มีช่ือสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกต้ังที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาใน
ทะเบียนบ้าน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง 
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 
 

หมวด ๕ 
ผู้สมัคร การสมัครรับเลือกต้ัง และตัวแทนผู้สมัคร 

   
 

มาตรา ๔๔  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
(๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกต้ังเป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
โรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลา
ติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกต้ัง และ 

(๔) คุณสมบัติอ่ืนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
 
มาตรา ๔๕  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ

เลือกต้ัง 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ 

(๔) 
(๔) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกต้ังแต่สองปีขึ้นไป และได้พ้นโทษ

มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
(๖) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับ

โทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี 
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๘) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง 

(๑๐) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๑) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมายังไม่ถึงหนึ่งปีนับ
แต่วันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่ งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริตตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้
ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับเลือกต้ัง หรือได้รับเลือกต้ังมาโดยไม่สุจริต 

(๑๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๑๓) เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือ
เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(๑๔) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
(๑๖) เป็นกรรมการการเลือกต้ัง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

(๑๗) ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
 
มาตรา ๔๖  ในการสมัครรับเลือกต้ัง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อํานวยการการ

เลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การย่ืนใบสมัครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานการสมัครพร้อมกับชําระ

ค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๗  เมื่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ

ใบสมัครแล้วให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐานและออกใบรับให้แก่ผู้สมัครในวันนั้น และให้
ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และสอบสวนว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับ
เลือกต้ังหรือไม่ ให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับ
เลือกต้ังได้ ให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่า
การอําเภอที่ต้ังอยู่ในเขตเลือกต้ังนั้น ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกต้ังหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่เลือกต้ังและสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีช่ือผู้สมัคร รูปถ่ายผู้สมัคร และหมายเลขประจําตัว
ผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกต้ัง ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  เมื่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออก

ใบรับให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งแล้ว ผู้สมัครจะถอนการสมัครมิได้และให้ค่าธรรมเนียม
การสมัครตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 
มาตรา ๔๙  ผู้สมัครผู้ใดไม่มีช่ือในประกาศตามมาตรา ๔๗ ให้มีสิทธิย่ืนคําร้องต่อ

คณะกรรมการการเลือกต้ังภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ในการนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามคําวินิจฉัย
นั้น 

เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับคําร้องและวินิจฉัยกรณีตามวรรค
หนึ่ง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
ดําเนินการแทนได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๐  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ผู้มี

สิทธิเลือกต้ังผู้นั้นมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน
เพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังผู้นั้น และให้นําความในมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๑  ให้กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเรียงตามลําดับก่อนหลังในการมา

ย่ืนใบสมัคร ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัคร
ที่มาพร้อมกัน 

เมื่อได้กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครตามวรรคหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลง
หมายเลขประจําตัวผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครและการจับสลาก ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๕๒  ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจําอยู่ ณ ที่เลือกต้ัง ให้ย่ืน

หนังสือแต่งต้ังตัวแทนของตนต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวัน
เลือกต้ังไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้แต่งต้ังได้แห่งละหนึ่งคน 

 
มาตรา ๕๓  ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกต้ังซึ่งสามารถมองเห็นการ

ปฏิบัติงานได้ และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังหรือจับต้องบัตรเลือกต้ัง 
หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรค
แก่การเลือกต้ัง 

ตัวแทนผู้สมัครอาจร้องทักท้วงในเมื่อเห็นว่ากรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง
ปฏิบัติการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังจดบันทึกคําทักท้วง
นั้นไว้ 

ถ้าตัวแทนผู้สมัครกระทําการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกต้ัง และกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกต้ังได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังมีอํานาจสั่งให้
ตัวแทนผู้สมัครออกไปจากที่เลือกต้ัง 

 
หมวด ๖ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕๔  ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศกําหนดจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัคร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกต้ังเกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่กําหนดตามวรรค
หนึ่ง จํานวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอ่ืนได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และ
ทรัพย์สินที่บุคคลอ่ืนได้นํามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการหาเสียง
เลือกต้ังของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม ในกรณีที่นําทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คํานวณตามอัตราค่า
เช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น 

บรรดาเงินที่บุคคลอ่ืนได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังให้ผู้สมัครและผู้สมัคร
ได้รับทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้หรือยินยอมตาม
วรรคสอง เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการ
กระทําเช่นว่านั้นภายในสามวันนับแต่วันที่ ไ ด้รับทราบถึงการกระทําดังกล่าว ในการนี้ ให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณาหาเสียง
เลือกต้ังโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป 

 
มาตรา ๕๕  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชี

รายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ังซึ่งรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความจริงต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดได้รับบัญชีรายรับและรายจ่ายตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้ปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ที่ทําการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 

รายละเอียดและวิธีการจัดทําและรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่าย
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๖  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง เมื่อ

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่า 
ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกต้ังเกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
ประกาศกําหนด ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดทําการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว ถ้า
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นใช้จ่ายในการเลือกต้ังเกินจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่กําหนดดังกล่าว ให้แจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง และถ้าผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกต้ังหากคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นด้วย
กับความเห็นดังกล่าว ให้มีคําสั่งเพิกถอนผลการเลือกต้ังของผู้ได้รับเลือกต้ังผู้นั้น และให้ดําเนินการจัด
ให้มีการเลือกต้ังใหม่สําหรับตําแหน่งที่ว่าง  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปใน
หน้าที่ก่อนวันประกาศให้มีการเลือกต้ังใหม่ 

ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใด ไม่ย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง เป็น
ผู้ได้รับเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งเพิกถอนผลการเลือกต้ังของผู้ได้รับเลือกต้ังผู้นั้น 
และให้ดําเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่สําหรับตําแหน่งที่ว่าง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่น่าเชื่อ
ได้ว่าผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกต้ังเกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดประกาศกําหนด ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ต่อไป 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกต้ังในกรณีอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทํา
การเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้ลงคะแนนเลือกต้ังให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นการ
ลงคะแนนเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้ 

(๑) จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่น
ใดที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่อง

ใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครใด 
กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการเลือกต้ังอันเนื่องมาจากการครบวาระการดํารง

ตําแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นห้ามมิให้กระทําภายในหกสิบวันก่อนวันครบ
วาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง 

การประกาศนโยบายหรือการดําเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอํานาจ
หน้าที่ของท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิให้ถือว่า
เป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒) 

เพื่อให้การหาเสียงเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศเพื่อแนะนําวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัครในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๕๘  ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนําผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปยังที่เลือกต้ังเพื่อ

การเลือกต้ังหรือนํากลับจากที่เลือกต้ัง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปยังที่เลือกต้ังหรือกลับจากที่
เลือกต้ังโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ 

ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไป
ลงคะแนนเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครผู้ใด 

บทบัญญัติในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๕๙  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกต้ัง 

หรือกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่การเลือกต้ังโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ทั้งนี้ เว้นแต่การกระทํานั้นเป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพ
ตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น 

 
มาตรา ๖๐  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่กระทําการใด ๆ อันเป็นคุณ

หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทําตามอํานาจหน้าที่ 
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้

คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระทํา
ดังกล่าว ในกรณีจําเป็นให้คณะกรรมการการเลือกต้ังแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
พ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการ
อําเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกต้ังจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้ 

เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังตามวรรคสอง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดดําเนินการแทนได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๑  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณ

หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกต้ังหนึ่งวันจนสิ้นสุดวัน
เลือกต้ัง 

 
มาตรา ๖๒  เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกต้ังตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกต้ังใดแล้วมิ

ให้นํากฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาใช้บังคับ
แก่การโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง 

การโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังต้องไม่กระทําโดยวิธีทา พ่น หรือระบายสีซึ่งข้อความ 
ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ที่รั้ว กําแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า 
หรือต้นไม้ บรรดาซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินมิได้อนุญาต เว้นแต่เป็นการปิดประกาศ ณ สถานที่ที่กําหนดตามมาตรา ๖๓ 

ในกรณีที่มีการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคสอง ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมี
อํานาจหน้าที่ทําลาย ปกปิด ลบ หรือล้างข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว แต่ในกรณีที่มิใช่
ทรัพย์สินของทางราชการเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีอํานาจดังกล่าวเมื่อได้รับคําร้องขอจากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองทรัพย์สิน 

 
มาตรา ๖๓  เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกต้ังตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกต้ังใดแล้ว 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองกําหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังไว้ตามความจําเป็น 

 
มาตรา ๖๔  เมื่อได้มีประกาศกําหนดที่เลือกต้ังตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดนํา

สิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกต้ัง เว้นแต่เป็นการดําเนินการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ตามคําสั่งของผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกต้ังตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกต้ังอยู่
ก่อนหรือในวันเลือกต้ังอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังทําลาย 
ปกปิด หรือนําออกไปไว้นอกที่เลือกต้ัง 

 
หมวด ๗ 

การลงคะแนนเลือกต้ัง 
   

 
มาตรา ๖๕  หีบบัตรเลือกต้ัง ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ซึ่งต้องกําหนดให้สามารถมองเห็นภายในได้ง่าย 
 
มาตรา ๖๖  บัตรเลือกต้ัง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ซึ่งต้องกําหนดให้มีช่องทําเครื่องหมายสําหรับผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกต้ังด้วย 
 
มาตรา ๖๗  ในวันเลือกต้ังให้เปิดการลงคะแนนเลือกต้ังต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 

ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
 
มาตรา ๖๘  ก่อนเริ่มเปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการประจําหน่วย

เลือกต้ังนับจํานวนบัตรเลือกต้ังทั้งหมดของหน่วยเลือกต้ังนั้น และปิดประกาศจํานวนบัตรเลือกต้ังไว้
ในที่เปิดเผย และเมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังเปิดหีบ
บัตรเลือกต้ังให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกต้ังนั้นเห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกต้ังเปล่า และให้ปิดหีบ
บัตรเลือกต้ังตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด แล้วให้บันทึกการดําเนินการดังกล่าวโดย
ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกต้ังในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้น
แต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกต้ังอยู่ในขณะนั้น 

 
มาตรา ๖๙  ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่ง

ประสงค์จะลงคะแนนเลือกต้ังไปแสดงตนต่อกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง โดยแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือแสดงบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายอันแสดงตนได้ตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วให้ใช้แสดงตนตามวรรคหนึ่งได้ 
เมื่อกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังแล้ว 

ให้อ่านชื่อและที่อยู่ของผู้นั้นดัง ๆ ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วงให้จดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และให้
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นหลักฐานตาม
วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด แล้วให้กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังมอบบัตรเลือกต้ัง
ให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนนเลือกต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังสงสัยว่าผู้ซึ่งมาแสดงตนนั้น
มิใช่ผู้มีช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังบันทึกการทักท้วง
หรือข้อสงสัยไว้เป็นหลักฐาน และให้ทําการสอบสวนและวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มี
ช่ือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่ แล้วให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังบันทึกคําวินิจฉัย
และลงลายมือชื่อไว้ 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง มา

แสดงตนเพื่อใช้สิทธิเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังบันทึกการใช้สิทธิเลือกต้ังไว้ใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๗๑  การลงคะแนนเลือกต้ังให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกต้ัง 
ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให้มีการอํานวยความสะดวกหรือช่วยเหลือในการ

ลงคะแนนเลือกต้ังของคนพิการ 
 
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกต้ัง ให้ทํา

เครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนนเลือกต้ังในบัตรเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๗๓  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกต้ังแล้ว ให้พับบัตร

เลือกต้ังเพื่อมิให้ผู้อ่ืนทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครใด แล้วให้นําบัตรเลือกต้ังนั้นใส่ลงใน
หีบบัตรเลือกต้ังด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง และให้นําความในมาตรา ๗๑ วรรค
สอง มาใช้บังคับกับการนําบัตรเลือกต้ังใส่ลงในหีบบัตรเลือกต้ังของคนพิการด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๔  ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง คณะกรรมการประจําหน่วย

เลือกต้ังต้องมิให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกต้ัง เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังหรือผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 

 
มาตรา ๗๕  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่มีสิทธิลงคะแนน

เลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังนั้น ลงคะแนนเลือกต้ังหรือพยายามลงคะแนนเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๗๖  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้บัตรที่มิใช่บัตรเลือกต้ังซึ่งกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง

มอบให้ตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ห้ามมิให้ผู้ใดนําบัตรเลือกต้ังออกไปจากที่เลือกต้ัง เว้นแต่เป็นการกระทําตามอํานาจ

หน้าที่ 
 
มาตรา ๗๗  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใด ๆ เพื่อเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตรเลือกต้ัง เว้นแต่

เป็นการกระทําตามอํานาจหน้าที่ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗๘  ห้ามมิให้ผู้ใดนําบัตรเลือกต้ังใส่ในหีบบัตรเลือกต้ัง เว้นแต่เป็นกรณีตาม
มาตรา ๗๓ 

 
มาตรา ๗๙  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใด ๆ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเพื่อแสดง

ว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกต้ังโดยผิดจากความจริง 
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้บัตรเลือกต้ังมีจํานวนผิดจากความจริง 
 
มาตรา ๘๐  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใด ๆ โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อ

ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไป ณ ที่เลือกต้ัง หรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกต้ัง 
หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกําหนดเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๘๑  ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้มี

สิทธิเลือกต้ังเพื่อจูงใจมิให้ไปลงคะแนนเลือกต้ัง หรือกระทําการใด ๆ เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไป
ลงคะแนนเลือกต้ัง 

ผู้ใดมีบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้อ่ืนต้ังแต่สองคนขึ้นไปไว้ในความ
ครอบครองโดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกต้ังถึงวันถัดจากวันเลือกต้ัง ให้
ถือว่าผู้นั้นกระทําการตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๘๒  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพื่อลงคะแนนเลือกต้ัง หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกต้ัง
ให้แก่ผู้สมัครใด 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังใดไม่สามารถกระทําได้

เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกต้ัง 
ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดที่เลือกต้ังใหม่ในตําบลเดียวกัน
ที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถไปลงคะแนนเลือกต้ังได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจกําหนดที่เลือกต้ังใหม่ใน
ตําบลเดียวกันและไม่เป็นการสะดวกที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะไปลงคะแนนเลือกต้ังในตําบลอ่ืน ให้
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศงดการลงคะแนนเลือกต้ังในหน่วย
เลือกต้ังนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกต้ัง
โดยเร็ว 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการประจําหน่วย
เลือกต้ังประกาศงดการลงคะแนนเลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังนั้น แล้วรายงานต่อผู้อํานวยการการ
เลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด และ
คณะกรรมการการเลือกต้ังโดยเร็ว 

เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัด จัดให้มีการลงคะแนนเลือกต้ังใหม่ในหน่วยเลือกต้ังนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

วันที่สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลือกต้ังได้ ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกต้ังใหม่ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวัน และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยเร็ว 

 
มาตรา ๘๔  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังใดจะมิได้

เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง และให้คณะกรรมการ
การเลือกต้ังมีอํานาจประกาศงดการลงคะแนนเลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังนั้น 

เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้อํานวยการการ
เลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัด จัดให้มีการลงคะแนนเลือกต้ังใหม่ในหน่วยเลือกต้ังนั้นภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศ
งดการลงคะแนนเลือกต้ัง ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกต้ังใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

 
มาตรา ๘๕  เมื่อถึงกําหนดเวลาปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการประจํา

หน่วยเลือกต้ังประกาศปิดการลงคะแนนเลือกต้ังและงดจ่ายบัตรเลือกต้ัง แล้วให้ทําเครื่องหมายใน
บัตรเลือกต้ังที่เหลืออยู่เพื่อให้เป็นบัตรเลือกต้ังที่ใช้ลงคะแนนเลือกต้ังไม่ได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด และกรณีที่ผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิตามมาตรา ๖๙ เหลืออยู่ในที่เลือกต้ังแต่ยัง
ไม่ได้รับบัตรเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังจ่ายบัตรเลือกต้ังให้แก่ผู้มาแสดงตนนั้น 
และเมื่อได้ทําการลงคะแนนเลือกต้ังเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังปิดช่องใส่
บัตรเลือกต้ังของหีบบัตรเลือกต้ัง 

ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังจัดทํารายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกต้ัง
ทั้งหมด จํานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกต้ัง และจํานวนบัตรเลือกต้ังที่เหลือ แล้วให้กรรมการ
ประจําหน่วยเลือกต้ังทุกคนลงลายมือชื่อไว้ และประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกต้ังทราบ 

 
มาตรา ๘๖  นับแต่เวลาที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกต้ังเพื่อการลงคะแนนเลือกต้ังตาม 

มาตรา ๖๘ จนถึงเวลาที่ได้เปิดหีบบัตรเลือกต้ังเพื่อการนับคะแนนเลือกต้ัง ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่มีอํานาจ
โดยชอบด้วยกฎหมายเปิด ทําลาย ทําให้เสียหาย ทําให้เปลี่ยนสภาพ ทําให้ไร้ประโยชน์หรือนําไปซึ่ง
หีบบัตรเลือกต้ัง บัตรเลือกต้ัง หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๘๖/๑๓  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๘ 
การนับคะแนนเลือกต้ังและการประกาศผลการเลือกต้ัง 

   
 

                                                 
๓ มาตรา ๘๖/๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๘๗๔  เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกต้ังแล้ว ให้คณะกรรมการประจําหน่วย
เลือกต้ังดําเนินการนับคะแนนเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ัง โดยให้กระทํา ณ ที่เลือกต้ังของแต่ละ
หน่วยเลือกต้ังและให้กระทําโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน 

 
มาตรา ๘๘๕  ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ

และรายละเอียดในการนับคะแนนเลือกต้ังของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๘๙  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใด ๆ เพื่อให้บัตรเลือกต้ังที่อยู่ในสถานที่นับ

คะแนนเลือกต้ังมีจํานวนผิดจากความจริง 
 
มาตรา ๙๐๖  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังนับคะแนนสําหรับบัตรเลือกต้ัง

ที่ได้ทําเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนนเลือกต้ังและให้ประกาศจํานวนบัตรดังกล่าวด้วย 
ในการนับคะแนนเลือกต้ัง หากคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังวินิจฉัยด้วยเสียง

ข้างมากว่าบัตรเลือกต้ังใดเป็นบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็น
คะแนนเลือกต้ังไม่ว่ากรณีใด 

บัตรเลือกต้ังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายใด ๆ 
(๓) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกต้ังให้กับผู้สมัครคนใด 
(๔) บัตรที่ทําเครื่องหมายเป็นที่สังเกตตามมาตรา ๗๗ 
(๕) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 
ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังสลักหลังในบัตรเสียว่า “เสีย” และให้กรรมการ

ประจําหน่วยเลือกต้ังลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน 
 
มาตรา ๙๑๗  ห้ามมิให้กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังจงใจนับบัตรเลือกต้ัง อ่านบัตร

เลือกต้ัง นับคะแนนเลือกต้ังหรือรวมคะแนนเลือกต้ังให้ผิดจากความจริง หรือกระทําการใดโดยไม่มี
อํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตรเลือกต้ังชํารุด เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทําการใดแก่
บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกต้ังที่ใช้ได้ หรือทํารายงานการเลือกต้ังผิดจากความจริง 

 

                                                 
๔ มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕ มาตรา ๘๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖ มาตรา ๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗ มาตรา ๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๙๒๘  เมื่อมีการรวมผลการนับคะแนน ณ ที่เลือกต้ังเสร็จสิ้นแล้ว ให้
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังของหน่วยเลือกต้ังนั้น จํานวน
บัตรเลือกต้ังที่มีอยู่ทั้งหมด จํานวนบัตรเลือกต้ังที่ใช้ และจํานวนบัตรเลือกต้ังที่เหลือจากการ
ลงคะแนนเลือกต้ัง  ทั้งนี้ ให้กระทําโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ังต่อ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนน
ของทุกหน่วยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น แล้วให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังของเขตเลือกต้ังและรายงานแสดงผลการนับคะแนนต่อ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดโดยเร็ว 

การประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ัง 
วิธีการและระยะเวลาการเก็บรักษาบัตรเลือกต้ังและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกต้ัง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙๓๙  ถ้าการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกต้ังใดไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจาก

เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังประกาศ
งดการนับคะแนนสําหรับหน่วยเลือกต้ังนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยเร็ว 
เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดกําหนดวัน และสถานที่นับคะแนนต่อไปโดยต้องไม่
เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๙๔  ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกต้ังไม่ตรงกับรายงานการใช้สิทธิ

เลือกต้ังของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการนับคะแนนเลือกต้ังใหม่ ถ้ายังไม่ตรงกันอีกให้รายงานต่อคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาว่าจะสมควรมีคําสั่งให้มีการ
เลือกต้ังใหม่หรือไม่ 

 
มาตรา ๙๕  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดได้รับรายงานผลการนับ

คะแนนเลือกต้ังตามมาตรา ๙๒ แล้วเห็นว่าการเลือกต้ังและการนับคะแนนเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อประกาศผลการเลือกต้ัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเห็นว่าได้มีการทุจริตในการ
เลือกต้ังหรือการนับคะแนนเลือกต้ัง หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกต้ังหรือการนับคะแนน
เลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ให้รายงานต่อคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ถ้าคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ให้มีคําสั่งให้นับคะแนน
เลือกต้ังใหม่หรือให้มีการเลือกต้ังใหม่ เว้นแต่การทุจริตหรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าว

                                                 
๘ มาตรา ๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙ มาตรา ๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หรือการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกต้ังหรือมิได้เป็นเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้นั้นได้รับ
เลือกต้ัง 

บทบัญญัติตามวรรคสองไม่เป็นการตัดอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังที่จะ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนหรือมีคําสั่งตามอํานาจหน้าที่ของตน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๙๖  ก่อนประกาศผลการเลือกต้ัง ถ้าคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัดสืบสวนสอบสวนแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระทํา สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็น
ใจให้บุคคลอ่ืนกระทําการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วไม่ดําเนินการเพื่อระงับการ
กระทํานั้น ถ้าคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเห็นว่าการกระทํานั้นน่าจะมีผลให้การเลือกต้ัง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดรายงานผลการสืบสวน
สอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผู้สมัครที่กระทําการ
เช่นนั้นทุกรายเป็นเวลาหนึ่งปี โดยให้มีผลนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่ง 

ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดอาจ
ต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด และให้คณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด 

ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดว่ามีการกระทําอันเป็น
การฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระทําของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากการ
กระทํานั้น คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมีอํานาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือดําเนินการใด
เพื่อแก้ไขความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ดําเนินการ
ตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัคร
ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทํานั้น 

มติของคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามมาตรานี้ต้องมี
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

เมื่อมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผู้สมัครคนใดแล้ว ให้พิจารณาดําเนินการให้มีการ
ดําเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครผู้นั้นด้วย 

ในกรณีที่มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนและผู้สมัคร
ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังที่ได้คะแนนเลือกต้ังในลําดับที่ได้รับการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น ให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ และให้นําความในมาตรา ๙๕ วรรคสาม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๗  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศผลการเลือกต้ังแล้ว หาก

ภายหลังมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ใดกระทําการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเอง
ได้รับเลือกต้ังหรือการเลือกต้ังหรือการนับคะแนนเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรมหรือมีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้นั้นมีกําหนดเวลาหนึ่งปี หรือมีคําสั่งให้เลือกต้ังใหม่หรือนับคะแนนใหม่ แต่ต้องสั่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง เว้นแต่ความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าว หรือ
การฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกต้ังหรือมิได้เป็นเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้นั้นได้รับ
เลือกต้ัง 

ให้นําความในมาตรา ๙๖ มาใช้บังคับกับการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้สมัครรับ
เลือกต้ังตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๘  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งให้นับคะแนนเลือกต้ังใหม่

และปรากฏผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกต้ัง หรือในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมี
คําสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ ให้ผู้ได้รับเลือกต้ังเดิมพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนน
เลือกต้ังใหม่หรือวันที่มีคําสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้
นั้นได้กระทําไปในหน้าที่ก่อนวันประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังใหม่หรือวันที่มีคําสั่งให้มีการ
เลือกต้ังใหม่ 

ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งระงับการกระทําใด ๆ ของผู้ได้รับเลือกต้ังที่
อาจมีผลกระทบต่อการนับคะแนนเลือกต้ังใหม่ได้ 

ให้ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจากการนับคะแนนเลือกต้ังใหม่หรือการ
เลือกต้ังใหม่ดํารงตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับเลือกต้ังเดิมซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๙๙  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ตาม

มาตรา ๕๖ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ใดตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ ให้ผู้ซึ่ง
กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ หรือผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตาม
จํานวนที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด ซึ่งต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายในการให้มีการเลือกต้ังใหม่ 

ค่าเสียหายที่ได้รับชดใช้ตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การเลือกต้ังใหม่นั้น 

 
มาตรา ๑๐๐  ในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจํานวนผู้บริหารท้องถิ่น

ที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น หรือในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น ผู้สมัครจะได้รับเลือกต้ังต่อเมื่อได้คะแนนเลือกต้ังไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกต้ัง
น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดประกาศให้มีการเลือกต้ังใหม่ หรือให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยังขาดอยู่ในเขต
เลือกต้ังนั้น 

ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าจํานวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น และมิได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยังขาดอยู่ตามวรรค
หนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นครบจํานวน 

 
มาตรา ๑๐๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๐ การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัครซึ่ง

ได้คะแนนเลือกต้ังมากที่สุดเป็นผู้ได้รับเลือกต้ัง สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกต้ัง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกต้ังมากที่สุดเป็นผู้ได้รับ
เลือกต้ัง แต่ในเขตเลือกต้ังที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้
คะแนนเลือกต้ังมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาในเขตเลือกต้ังนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังตามจํานวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น 

ในกรณีที่มีผู้สมัครได้คะแนนเลือกต้ังเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลําดับผู้
ได้รับเลือกต้ังได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกต้ังเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกต้ัง
ครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น ซึ่งต้องกระทําต่อหน้าผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

 
หมวด ๙ 

การคัดค้านการเลือกต้ัง 
   

 
มาตรา ๑๐๒  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังของเขต

เลือกต้ังใดแล้ว หากผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอใน
เขตเลือกต้ังนั้นเห็นว่าการเลือกต้ังหรือการนับคะแนนเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเป็นไปโดยทุจริต
หรือไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านการเลือกต้ังต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง 

เพื่อประโยชน์ในการคัดค้านการเลือกต้ังหรือการนับคะแนนเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง 
คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดค้านการเลือกต้ังหรือการ
นับคะแนนเลือกต้ังได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๐๓  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับคําร้องคัดค้านการเลือกต้ังและ

พิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกต้ังหรือการนับคะแนนเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
มีกรณีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่เชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งให้นับคะแนนเลือกต้ังใหม่หรือให้มีการเลือกต้ังใหม่ เว้นแต่ความไม่
สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม หรือการฝ่าฝืนดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกต้ัง หรือมิได้เป็นเหตุ
สําคัญที่ทําให้ผู้นั้นได้รับเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งยกคําร้องคัดค้าน 

ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาคําร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องคัดค้าน ในกรณีจําเป็นอาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

ให้นํามาตรา ๙๘ มาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งให้นับ
คะแนนเลือกต้ังใหม่หรือให้มีการเลือกต้ังใหม่ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๔  การพิจารณาคําร้องคัดค้านการเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการการ

เลือกต้ังดําเนินการไต่สวนและแสวงหาหลักฐานทั้งปวงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งให้หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว 
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ
มาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 
และมีอํานาจขอให้ศาลส่งเอกสาร หลักฐานและพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณาได้ 

 
หมวด ๑๐ 

การควบคุมการเลือกต้ัง 
   

 
มาตรา ๑๐๕  ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหน้าที่ควบคุมและดําเนินการ

จัดให้มีการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 
มาตรา ๑๐๖  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการ

เลือกต้ังประจําจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ดําเนินการควบคุมดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งให้ชัดเจน โดยคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐผู้ได้รับมอบหมายต้องดําเนินการภายใต้การกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกต้ังจะแต่งต้ัง
บุคคลอ่ืนเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้ 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพ้นจากหน้าที่
ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว่าการดําเนินการหรือ
การสั่งการใดของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐผู้ได้รับมอบหมาย
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขการดําเนินการหรือการสั่งการนั้นได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐผู้ได้รับมอบหมายมีอํานาจเข้าไปในที่เลือกต้ัง 

 
มาตรา ๑๐๗  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อ่ืน

ของรัฐผู้ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๑๐๖ เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทําการไปในทางที่
อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกต้ัง หรืออาจทําให้การเลือกต้ังไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําตักเตือนที่ได้ให้ไว้ ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในกรณี
จําเป็น คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐผู้ได้รับมอบหมายอาจมีคําสั่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติหรือระงับการกระทําดังกล่าวไว้ช่ัวคราวได้ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าเห็นด้วยกับ
รายงานดังกล่าวหรือเมื่อเหตุตามวรรคหนึ่งปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการ
การเลือกต้ังมีอํานาจสั่งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบและ
แต่งต้ังบุคคลอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน 

ในกรณีที่ คณะกรรมการการเลื อก ต้ังแ ต่ง ต้ั งบุคคล อ่ืนปฏิ บั ติหน้ าที่ แทน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมอบเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการเลือกต้ังและอํานวยความสะดวกแก่บุคคลซึ่งได้รับแต่งต้ัง และให้บุคคลซึ่งได้รับแต่งต้ังมี
อํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าการเลือกต้ังจะเสร็จสิ้น 

 
มาตรา ๑๐๘  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งให้คณะกรรมการการ

เลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ถ้าคณะกรรมการการเลือกต้ัง
เห็นสมควรให้มีการดําเนินการทางวินัยด้วย ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เพื่อดําเนินการทางวินัย ในการนี้ ให้ใช้ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นหลักใน
การพิจารณาดําเนินการทางวินัย 

 
หมวด ๑๑ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๙  ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความ

สะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกต้ังของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๐  เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ังหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประจําที่เลือกต้ังผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนของรัฐ ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นดําเนินการทางวินัยด้วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๑๑  ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนของรัฐผู้ ใด ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๒  ผู้ใดแจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง อัน

เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๑๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๑๔  ผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทํา

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห้าปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิการ
เลือกต้ังหรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกต้ัง ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบปี และ
ปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการกระทํา หรือก่อให้ผู้อ่ืนกระทํา 
สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทําการอันอาจ
เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๑๑๕  กรรมการการเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กรรมการ

การเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายให้ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ 
จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระทําการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือ
กระทําการหรือละเว้นกระทําการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังมีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําการตามหน้าที่โดยสุจริตย่อมได้รับความ
คุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา 

 
มาตรา ๑๑๖  ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่

หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นจํานวนสามเท่าของจํานวน
เงินที่เกินจํานวนที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศกําหนด แล้วแต่จํานวนใดจะ
มากกว่ากัน หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห้าปี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๑๗  ผู้สมัครผู้ใดไม่ ย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ังต่อ

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความจริงตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห้าปี 

ถ้าข้อความในบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ได้ย่ืนไว้ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง เป็นเท็จ 
ผู้ได้รับเลือกต้ังต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห้าปี 

 
มาตรา ๑๑๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๙ หรือมาตรา 

๙๑ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบปี 

 
มาตรา ๑๑๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือ

ปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมี
กําหนดห้าปี 

 
มาตรา ๑๒๐  ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ ต้องระวางโทษจําคุก

ต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 
มาตรา ๑๒๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๒๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือปรับแห่งละหนึ่งพันบาท แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่ากัน หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้นําส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความผิด
ได้เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 
มาตรา ๑๒๓  ผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกต้ังชํารุดหรือเสียหาย

หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทําด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกต้ังที่ใช้ได้ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมี
กําหนดห้าปี 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ัง ต้องระวาง
โทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบปี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๒๔  ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกต้ังจนถึงเวลาปิดการ
ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังผู้ใดเปิดเผยให้ผู้อ่ืนทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดมา
ลงคะแนนเลือกต้ังหรือยังไม่มาลงคะแนนเลือกต้ัง เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๕๑๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๖ หรือจงใจขัดขวาง

มิให้มีการส่งหีบบัตรเลือกต้ัง หรือกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อให้การส่งหีบบัตรเลือกต้ังล่าช้า ต้อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบปี 

 
มาตรา ๑๒๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ 

หรือมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห้าปี 

 
มาตรา ๑๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึง

สิบปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังมีกําหนดสิบปี 

 
มาตรา ๑๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อ่ืนใด ถ้าได้แจ้งถึงการกระทําดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการ
เลือกต้ังมอบหมายก่อนหรือในวันเลือกต้ัง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 
มาตรา ๑๒๙  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกต้ังใน

ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกต้ังหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกต้ัง ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการ

เลือกต้ัง ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห้าปี 

 
                                                 

๑๐ มาตรา ๑๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๓๒  ผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือกระทําด้วยประการใด ๆ 
อันเป็นการทําให้ผู้อ่ืนเสียสิทธิหรือไม่สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห้าปี 

 
มาตรา ๑๓๓  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดได้รับเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยกันให้

ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่สุจริต
และเที่ยงธรรมเนื่องจากมีหลักฐานเชื่อได้ว่าตนเองได้กระทําหรือก่อให้ผู้อ่ืนกระทํา สนับสนุนหรือ
ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อ่ืนกระทําการให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ใดเพื่อจูงใจให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้น
ลงคะแนนเสียงเลือกตนเป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรืองดเว้นการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ตนได้รับเลือกเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนเลือกผู้บริหารท้องถิ่น ต้องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังมีกําหนดสิบปี 

 
มาตรา ๑๓๔  ผู้ใดกระทํา หรือก่อให้ผู้อ่ืนกระทํา หรือสนับสนุนการให้ สัญญาว่าจะ

ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดเพื่อจูงใจให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเสียงหรืองดเว้นการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกลั่นแกล้งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ เพื่อมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือก
เป็นผู้บริหารท้องถิ่น ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบปี 

 
มาตรา ๑๓๕  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น

ในเขตเลือกต้ังใด ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู้สมัครในเขตเลือกต้ังนั้นเป็นผู้เสียหายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๓๖  ในกรณีที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว ให้
บรรดาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ยังไม่ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทนั้นที่มี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังมีสมาชิกสภาท้องถิ่นดํารงตําแหน่งอยู่ ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นนั้นทั้งคณะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงและยังมี
ผู้บริหารท้องถิ่นดํารงตําแหน่งอยู่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดการดํารง
ตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้น 

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้มีประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการทั่วไปอยู่แล้วก่อนพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับและยังดําเนินการไม่แล้ว
เสร็จให้ดําเนินการต่อไปได้ และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกต้ังคงดํารง
ตําแหน่งต่อไปจนกว่าการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดลง 

(๔) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการเลือกต้ังแทนตําแหน่งที่ว่างสําหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยังคงอยู่ในวาระตาม (๑) หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังทั่วไปตาม 
(๓) โดยให้ดํารงตําแหน่งต่อไปได้เช่นเดียวกับผู้ที่ตนดํารงตําแหน่งแทน 

ในระหว่างที่ยังไม่นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นเหตุตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี และให้นํา
บทบัญญัตินี้มาใช้กับการเลือกต้ังทั่วไปในครั้งถัดไป 

ในกรณีที่ยังคงใช้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกา ให้บรรดาอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกต้ังตามกฎหมายดังกล่าว เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในการนี้ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจสั่งเปลี่ยนแปลงหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่นั้นแทนก็ได้ 

 
มาตรา ๑๓๗  ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การ

เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว ถ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดในประเภทนั้นยังมีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดํารง
ตําแหน่งอยู่ แต่มีวาระการดํารงตําแหน่งเหลือไม่ถึงหกสิบวัน ให้เริ่มนับระยะเวลาตามมาตรา ๕๗ 
วรรคสอง ต้ังแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้ควบคุมและดําเนินการ
จัดหรือจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
ประกอบกับมาตรา ๒๘๕ วรรคเจ็ด บัญญัติให้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ัง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการต่อไปโดยยังไม่นําวิธีการ
นับคะแนนการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มี
การนับคะแนนการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกหน่วยเลือกต้ังของแต่ละเขต
เลือกต้ังรวมกัน ณ สถานที่นับคะแนนเดียวกันตามวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน อันจะเป็นผลให้การเลือกต้ังเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 
๓๒ เรื่อง อํานาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง๑๒ 
 

ข้อ ๑  ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังต้องประกาศผลการเลือกต้ังให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันเลือกต้ัง 

 
ข้อ ๒  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศผลการเลือกต้ังตามข้อ ๑ แล้ว 

หากภายหลังมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ได้รับการเลือกต้ังตามข้อ ๑ ผู้ใดกระทําการใด ๆ โดยไม่
สุจริตหรือกระทําความผิดเกี่ยวกับการเลือกต้ังเพื่อให้ตนเองได้รับการเลือกต้ังหรือการเลือกต้ังมิได้
                                                 

๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๑ ก/หน้า ๑/๕ มกราคม ๒๕๔๗ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๕ ก/หน้า ๒๖/๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ังนั้น ให้คณะกรรมการ
การเลือกต้ังมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้ได้รับการเลือกต้ังผู้นั้นมีกําหนดเวลาหนึ่งปีและ
ดําเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ เว้นแต่การกระทํานั้นมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเลือกต้ัง 

 
ข้อ ๓  บรรดาบทบัญญัติใดตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้บทบัญญัติในประกาศฉบับนี้แทน 
 
ข้อ ๔  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่ดําเนินการก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับด้วย โดยกําหนดเวลาสามสิบวันตามข้อ ๑ ให้
นับต้ังแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ 
 
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔๑๓ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๘  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้
ดําเนินการต่อไปโดยยังไม่นําวิธีการนับคะแนนการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ซึ่ งเป็นกฎหมายสูงสุดโดยมี เจตนารมณ์กําหนดเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ให้การนับคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีการนับ
คะแนนที่หน่วยเลือกต้ังและให้ส่งผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกต้ังนั้นไปรวมที่เขตเลือกต้ังเพื่อนับ
คะแนนรวม  ดังนั้น ในการนับคะแนนการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นควร
กําหนดให้มีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกต้ังแล้วส่งผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกต้ังนั้นไปรวมที่เขต
เลือกต้ังเพื่อนับคะแนนรวม เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และเป็นการอํานวยความสะดวกใน
การนับคะแนนการลงเลือกต้ัง  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนอัน
จะเป็นผลให้การเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

วศิน/แก้ไข 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
 
 

                                                 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑๐/๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 


