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เป็นปีที ่๕๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 
 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 

 โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่น

หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ

รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 

 มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอด

ถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 มำตรำ ๒* พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป็นต้นไป 
 * รก.๒๕๔๒/๑๐๔ก/๑๒/๒๖ ตลุาคม ๒๕๔๒ 

 มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตินี้  

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ กรุงเทพมหำนคร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

เทศบำล เมืองพัทยำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้งข้ึน 

 “หน่วยลงคะแนนเสยีง” หมำยควำมว่ำ ท้องถิ่นที่ก ำหนดให้ท ำกำรลงคะแนนเสยีง 

 “ที่ลงคะแนนเสยีง” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ก ำหนดให้ท ำกำรลงคะแนนเสยีง 

 “ผู้มีสทิธิเลือกตั้ง” หมำยควำมว่ำ ผู้มีสทิธิเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดให้มีกำรลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่นนั้น 



๒๓๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 “ศำลำกลำงจังหวัด” หมำยควำมรวมถึง ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร 

 “ที่ว่ำกำรอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถึง ที่ว่ำกำรกิ่งอ ำเภอและส ำนักงำนเขต 

 “ส ำนักงำนเทศบำล” หมำยควำมรวมถึง ศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๔ ในกรณทีี่พระรำชบัญญัติน้ีบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดใน

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ถ้ำเป็นกำร

ด ำเนินกำรในเขตกรุงเทพมหำนครให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 มำตรำ ๕ กำรเข้ำช่ือร้องขอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำรลงคะแนนเสยีง

ถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหำรท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพรำะ

เหตุที่ไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปให้ถือเกณฑจ์ ำนวนผู้มีสทิธเิลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละแห่ง ดังนี้ 

 (๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้ำช่ือไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวน

ผู้มีสทิธเิลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 (๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้ำแสนคนต้องมีผู้เข้ำช่ือไม่น้อยกว่ำสอง

หมื่นคน ของจ ำนวนผู้มีสทิธเิลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 (๓) ผู้มีสทิธเิลือกตั้งเกินกว่ำห้ำแสนคนแต่ไม่เกนิหนึ่งล้ำนคนต้องมีผู้เข้ำช่ือไม่น้อยกว่ำสอง

หมื่นห้ำพันคนของจ ำนวนผู้มีสทิธเิลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 (๔) ผู้มีสทิธเิลือกตั้งเกินกว่ำหนึ่งล้ำนคนต้องมีผู้เข้ำช่ือไม่น้อยกว่ำสำมหมื่นคนของจ ำนวน

ผู้มีสทิธเิลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 กำรนับจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง  ให้ถือตำม

จ ำนวนในบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันคร้ังหลังสดุที่ใช้ส ำหรับกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น แล้วแต่กรณ ี

 มำตรำ ๖ ค ำร้องขอให้มีกำรลงคะแนนเสียงถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่นตำมมำตรำ ๕ ต้องมีรำยละเอยีดดังต่อไปนี้  

 (๑) ช่ือ ที่อยู่ และลำยมือช่ือของผู้เข้ำช่ือทุกคน พร้อมทั้งส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

บัตรประจ ำตัวประชำชนที่หมดอำยุ หรือบัตรหรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรที่มีรูปถ่ำยสำมำรถ

แสดงตนได้ 

 (๒) รำยละเอียดของข้อเทจ็จริงและพฤติกำรณ์ที่แสดงให้เห็นว่ำสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใด 

หรือผู้บริหำรท้องถิ่นผู้ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสยีงถอดถอนน้ันมี

กำรปฏบิัติหน้ำที่หรือมีควำมประพฤติเสื่อมเสยีอย่ำงใดจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไป 

 (๓) รำยช่ือผู้แทนของผู้เข้ำช่ือที่จะมีอ ำนำจด ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดให้มีกำร

ลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 (๔) ค ำรับรองของผู้แทนของผู้เข้ำช่ือตำม (๓) ว่ำผู้เข้ำช่ือทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผู้ร่วมเข้ำช่ือด้วยตนเอง 



๒๓๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๗ เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้รับค ำร้องตำมมำตรำ ๕ ให้ด ำเนินกำรจัดส่งค ำร้องไป

ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสยีงถอดถอนภำยในเจด็วันนับ

แต่วันที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้รับค ำร้อง และให้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นผู้นั้นจัดท ำค ำ

ช้ีแจงข้อเทจ็จริงเพ่ือแก้ข้อกล่ำวหำตำมค ำร้องย่ืนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับแจ้งค ำร้องจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้รับค ำช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่ำวหำของสมำชิกสภำท้องถิ่น

หรือผู้บริหำรท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งแล้ว หรือเมื่อครบก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งค ำร้องให้

ทรำบตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งทรำบภำยในเจด็วันนับแต่

วันที่ได้รับค ำช้ีแจงหรือวันครบก ำหนด แล้วแต่กรณ ีเพ่ือด ำเนินกำรจัดให้มีกำรลงคะแนนเสยีงถอดถอน

สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นต่อไป พร้อมทั้งจัดส่งค ำร้องตำมมำตรำ ๕ และค ำช้ีแจง

ข้อเทจ็จริงเพ่ือแก้ข้อกล่ำวหำถ้ำหำกมีไปด้วย 

 ในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งมอบมำยให้

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดหรือบุคคลใดเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแจ้ง

ตำมวรรคสองต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดหรือบุคคลน้ันด ำเนินกำรต่อไป 

 มำตรำ ๘ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดให้มีกำรลงคะแนนเสียงถอดถอนสมำชิกสภำ

ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยให้ประกำศก ำหนดวันลงคะแนน

เสยีงไม่เกนิเก้ำสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมมำตรำ ๗ 

 ในกำรด ำเนินกำรจัดให้มีกำรลงคะแนนเสียงตำมวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

จัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจำกบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้น และปิดประกำศบัญชีรำยช่ือดังกล่ำวพร้อมทั้งค ำร้องตำมมำตรำ ๕ ค ำช้ีแจงข้อเทจ็จริงเพ่ือ

แก้ข้อกล่ำวหำของสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นถ้ำหำกมี และประกำศก ำหนดวันลงคะแนน

เสยีงไว้ ณ ศำลำกลำงจังหวัด ที่ท  ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ที่ว่ำกำรอ ำเภอ ส ำนักงำนเทศบำล ที่

ท  ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่ท  ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน เขตชุมชนหนำแน่นที่เหน็สมควร และที่ลงคะแนน

เสยีงหรือบริเวณใกล้เคียงกบัที่ลงคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำย่ีสบิวันก่อนวันลงคะแนนเสยีง ทั้งนี้  เฉพำะใน

เขตท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

 ให้น ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรขอเพ่ิมช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งและกำรถอนช่ือผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำมำใช้

บังคับกับกำรเพ่ิมช่ือผู้มีสทิธิลงคะแนนเสยีงและกำรถอนช่ือผู้ไม่มีสทิธิลงคะแนนเสยีงโดยอนุโลม ทั้งนี้  

โดยให้ย่ืนค ำร้องขอเพ่ิมช่ือหรือถอนช่ือต่อบุคคลที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งแต่งตั้ง 

 มำตรำ ๙ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดหน่วยลงคะแนนเสียงที่จะพึงมีใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดให้มีกำรลงคะแนนเสียง และก ำหนดที่ลงคะแนนเสียงของหน่วย

ลงคะแนนเสยีงนั้น ทั้งนี้  โดยค ำนึงถึงจ ำนวนของผู้มีสทิธิลงคะแนนเสยีงในแต่ละหน่วยลงคะแนนเสยีง

และควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงและประกำศให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสยีงทรำบ

ไม่น้อยกว่ำย่ีสบิวันก่อนวันลงคะแนนเสยีง 



๒๓๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณีจ ำเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งอำจเปล่ียนแปลงที่ลงคะแนนเสียงตำมประกำศใน

วรรคหน่ึงเป็นสถำนที่อื่นตำมที่เหน็เหมำะสมกไ็ด้ โดยต้องประกำศกำรเปล่ียนแปลงที่ลงคะแนนเสยีงให้

ทรำบก่อนวันลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำห้ำวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจะประกำศกำรเปล่ียนแปลงที่

ลงคะแนนเสยีงน้อยกว่ำระยะเวลำดังกล่ำวกไ็ด้ 

 มำตรำ ๑๐ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ ำนำจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเพ่ือท ำ

หน้ำที่อ ำนวยกำรหรือก ำกับดูแลกำรลงคะแนนเสยีงตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดได้ตำมที่

เหน็สมควร 

 มำตรำ ๑๑ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงแต่

ละแห่งไม่น้อยกว่ำห้ำคน เพ่ือท ำหน้ำที่ในที่ลงคะแนนเสยีงน้ัน 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิ

ลงคะแนนเสยีงในหน่วยลงคะแนนเสยีงนั้นเป็นประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรอื่นอีกไม่น้อย

กว่ำสี่คน ถ้ำในวันลงคะแนนเสยีงกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงมำปฏิบัติหน้ำที่ไม่ถึงห้ำคน ให้กรรมกำร

ที่เหลืออยู่แต่งตั้งผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงน้ันเป็นกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีง

จนครบห้ำคน 

 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่มำปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่อยู่ในที่ลงคะแนนเสียงหรือไม่อำจ

ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรแทนหรือปฏิบัติหน้ำที่ไป

พลำงก่อนจนกว่ำประธำนกรรมกำรจะสำมำรถปฏบิัติหน้ำที่ได้ แล้วแต่กรณ ี

 มำตรำ ๑๒ ให้กรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงมีหน้ำที่ด ำเนินกำรและรักษำควำมเรียบร้อย

ในกำรลงคะแนนเสยีงและกำรนับคะแนนเสยีงในที่ลงคะแนนเสยีง และมีหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ใน

พระรำชบัญญัติน้ีหรือตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

 ในกรณีที่ผู้ใดขัดขวำงกำรลงคะแนนเสยีง ให้กรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงมีอ ำนำจสั่งให้

ผู้น้ันออกไปจำกที่ลงคะแนนเสียงนั้น แต่ต้องไม่ขัดขวำงต่อกำรที่ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจะใช้สิทธิ

ลงคะแนนเสยีง 

 มำตรำ ๑๓ กำรลงคะแนนเสยีงให้ใช้วิธลีงคะแนนโดยตรงและลับ 

 กำรออกเสียงลงคะแนนให้ท ำเคร่ืองหมำยลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ “เห็นด้วย” 

หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับกำรให้ถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นผู้ที่ ถูกร้องขอให้

ลงคะแนนเสยีงถอดถอน 

 ลักษณะและขนำดของบัตรลงคะแนนเสียงและหีบบัตรลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตำมที่

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

 มำตรำ ๑๔ ในวันลงคะแนนเสยีงให้เปิดกำรลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ ถึง

เวลำ ๑๕.๐๐ นำฬิกำ 

 มำตรำ ๑๕ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซ่ึงมีช่ืออยู่ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่

ลงคะแนนเสยีงใดให้ลงคะแนนเสยีง ณ ที่ลงคะแนนเสยีงน้ัน 



๒๓๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้ผู้มีสทิธลิงคะแนนเสยีง ลงคะแนนเสยีงในที่ลงคะแนนเสยีงที่ตนมีสทิธไิด้เพียงแห่งเดียว 

 มำตรำ ๑๖ ก่อนเร่ิมเปิดให้มีกำรลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสียง

นับจ ำนวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดของหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น  และปิดประกำศจ ำนวนบัตร

ทั้งหมดในที่ลงคะแนนเสียงไว้ในที่เปิดเผย และเมื่อถึงเวลำเปิดกำรลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมกำร

ประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงเปิดหีบบัตรลงคะแนนเสยีงในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสทิธิลงคะแนนเสยีงซึ่งอยู่ 

ณ ที่ลงคะแนนเสียงน้ันเห็นว่ำเป็นหีบเปล่ำ แล้วปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงและให้ท ำกำรบันทึกกำร

ด ำเนินกำรดังกล่ำว โดยให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองคน ซ่ึงอยู่ในที่ลงคะแนนเสียงใน

ขณะนั้นลงลำยมือช่ือในบันทกึนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้ลงคะแนนเสยีงอยู่ในขณะนั้น 

 มำตรำ ๑๗ ในระหว่ำงเวลำเปิดกำรลงคะแนนเสยีงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสยีงที่ประสงค์จะ

ลงคะแนนเสียงไปแสดงตนต่อกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสียง โดยแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน 

บัตรประจ ำตัวประชำชนที่หมดอำยุ หรือบัตรหรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรที่มีรูปถ่ำยสำมำรถ

แสดงตนได้ 

 เมื่อคณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสียงตรวจสอบรำยช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงแล้วให้

อ่ำนช่ือและที่อยู่ของผู้น้ันดังๆ ถ้ำไม่มีผู้ใดทกัท้วงให้หมำยเหตุไว้ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธลิงคะแนนเสยีง

โดยให้จดหมำยเลขบัตรและสถำนที่ออกบัตร และให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงลงลำยมือช่ือหรือพิมพ์

ลำยน้ิวมือในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธลิงคะแนนเสยีงเป็นหลักฐำนตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

แล้วให้กรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงมอบบัตรลงคะแนนเสยีงให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปลงคะแนนเสยีง 

 ในกรณีที่มีผู้ทกัท้วงหรือกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงสงสยัว่ำผู้มีสทิธิลงคะแนนเสยีงซ่ึง

มำแสดงตนนั้นไม่ใช่เป็นผู้มีช่ือในบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมกำรประจ ำที่

ลงคะแนนเสียงมีอ ำนำจสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขำดว่ำผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ที่มีช่ือในบัญชี

รำยช่ือผู้มีสทิธิลงคะแนนเสียงหรือไม่ และในกรณีที่คณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงวินิจฉัยว่ำผู้

ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยไม่ใช่เป็นผู้มีช่ือในบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง  ให้คณะกรรมกำร

ประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงท ำบันทกึค ำวินิจฉัยและลงลำยมือช่ือไว้ด้วย และให้ปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยช้ีขำด

ของคณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีง 

 มำตรำ ๑๘ ในกรณีที่กำรลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงใดไม่สำมำรถกระท ำได้

เน่ืองจำกเกิดจลำจล อุทกภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่ำงอื่น ถ้ำเหตุดังกล่ำวเกิดขึ้ นก่อนวันลงคะแนนเสียง 

ให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสียงก ำหนดที่ลงคะแนนเสียงใหม่ที่ผู้มำใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

สำมำรถไปลงคะแนนเสียงได้โดยสะดวก แต่ถ้ำไม่อำจก ำหนดที่ลงคะแนนเสียงใหม่ได้ให้ประกำศงด

ลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสยีงนั้น แล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยด่วน 

 ในกรณีที่ เหตุตำมวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในวันที่ลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมกำรประจ ำที่

ลงคะแนนเสียงประกำศงดลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น แล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งโดยด่วน 



๒๓๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดวันลงคะแนนเสียงใหม่ในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น 

ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทรำบว่ำเหตุที่ท  ำให้ไม่อำจลงคะแนนได้น้ันสงบลงแล้ว และต้อง

ประกำศก่อนวันลงคะแนนเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็วัน 

 มำตรำ ๑๙ เมื่อถึงเวลำปิดกำรลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสียง

ประกำศปิดกำรลงคะแนนเสยีงและงดจ่ำยบัตรลงคะแนนเสยีง และให้ท ำเคร่ืองหมำยในบัตรที่เหลืออยู่

ให้เป็นบัตรที่ใช้ลงคะแนนเสยีงไม่ได้ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด และจัดท ำรำยงำน

เกี่ยวกับจ ำนวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด จ ำนวนผู้มำแสดงตนและบัตรลงคะแนนเสียงและจ ำนวน

บัตรที่เหลือ โดยให้กรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงที่ปฏบิัติหน้ำที่อยู่ในขณะน้ันทุกคนลงลำยมือช่ือไว้

และประกำศให้ผู้มีสทิธลิงคะแนนเสยีงซ่ึงอยู่ที่น้ันทรำบ 

 มำตรำ ๒๐ เมื่อปิดกำรลงคะแนนเสยีงให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงแต่ละแห่ง

นับคะแนน ณ ที่ลงคะแนนเสยีงน้ันโดยเปิดเผยจนแล้วเสรจ็ 

 เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสียงน ำบัตรลงคะแนนเสียง

ของผู้มำใช้สิทธิทั้งหมดใส่ไว้ในหีบบัตรลงคะแนนเสยีงพร้อมทั้งรำยงำนผลกำรนับคะแนน แล้วปิดหีบ

บัตรจัดส่งไปให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 วิธกีำรนับคะแนนและกำรจัดส่งหีบบัตรให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

 มำตรำ ๒๑ บัตรลงคะแนนเสยีงดังต่อไปนี้  ให้ถือว่ำเป็นบัตรเสยี 

 (๑) บัตรปลอม 

 (๒) บัตรที่มิได้ท ำเคร่ืองหมำยลงคะแนน 

 (๓) บัตรที่ท  ำเคร่ืองหมำยจนไม่อำจทรำบได้ว่ำลงคะแนนเสยีงในทำงใด 

 (๔) บัตรที่มีลักษณะตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดว่ำเป็นบัตรเสยี 

 ให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตำมวรรคหน่ึงว่ำ “เสยี” 

พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่ำเป็นบัตรเสียตำมอนุมำตรำใด แล้วลงลำยมือช่ือก ำกับไว้ไม่น้อยกว่ำสองคน และ

ห้ำมมิให้นับบัตรเสยีเป็นคะแนน 

 มำตรำ ๒๒ เมื่อได้ผลกำรนับคะแนนจำกที่ลงคะแนนเสยีงทุกแห่งแล้ว ให้คณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งประกำศผลกำรลงคะแนนเสยีงและจ ำนวนผู้มำใช้สทิธลิงคะแนนเสยีง 

 มำตรำ ๒๓ กำรลงคะแนนเสียงเพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นพ้นจำก

ต ำแหน่ง หำกมีผู้มำใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้มีสทิธิลงคะแนนเสยีงทั้งหมดใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้กำรเข้ำช่ือถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอนัตกไป และจะมีกำรร้องขอให้มี

กำรลงคะแนนเสยีงถอดถอนบุคคลดังกล่ำวโดยอำศัยเหตุเดียวกนัอกีมิได้ 

 ในกรณมีีผู้มำใช้สทิธลิงคะแนนเสยีงเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้มีสทิธลิงคะแนนเสยีงทั้งหมดใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และมีคะแนนเสยีงจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของผู้มีสทิธเิลือกตั้งที่มำ

ลงคะแนนเสียง เห็นว่ำสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นผู้นั้นไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไป 

ให้บุคคลน้ันพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสยีง 



๒๓๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๒๔ เมื่อมีกำรประกำศผลกำรลงคะแนนเสียงแล้ว ถ้ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเห็นว่ำกำรลงคะแนนเสยีงเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ผู้

นั้นมีสิทธิย่ืนค ำร้องคัดค้ำนกำรลงคะแนนเสียงต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งภำยในสำมสบิวันนับแต่

วันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศผลกำรลงคะแนนเสยีง 

 เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้รับค ำร้องแล้วให้ด ำเนินกำรพิจำรณำโดยเรว็ถ้ำเห็นว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำยให้จัดให้มีกำรลงคะแนนเสียงใหม่ 

เว้นแต่กำรลงคะแนนเสียงใหม่จะไม่ท ำให้ผลกำรลงคะแนนเสียงเปล่ียนแปลงไป ให้มีค ำสั่งยกค ำร้อง

คัดค้ำนน้ันเสยี 

 วิธีพิจำรณำกำรคัดค้ำนกำรลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งก ำหนด โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๒๕ ผู้บังคับบัญชำหรือนำยจ้ำงผู้ใดขัดขวำงหรือหน่วงเหน่ียวหรือไม่ให้ควำมสะดวก

พอสมควรต่อกำรไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชำหรือลูกจ้ำง แล้วแต่กรณี ต้องระวำง

โทษจ ำคุกไม่เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิสี่หมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 มำตรำ ๒๖ ผู้ใดกระท ำกำรในระหว่ำงระยะเวลำกำรจัดให้มีกำรลงคะแนนเสยีงในลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ลงคะแนนเสยีงหรือพยำยำมลงคะแนนเสยีงโดยมิใช่เป็นผู้มีสทิธลิงคะแนนเสยีง 

 (๒) ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรลงคะแนนเสยีงมำลงคะแนนเสยีง 

 (๓) น ำบัตรลงคะแนนเสยีงออกไปจำกที่ลงคะแนนเสยีง 

 (๔) ท ำเคร่ืองหมำยเพ่ือเป็นที่สงัเกตโดยวิธใีด ไว้ที่บัตรลงคะแนนเสยีง 

 (๕) จงใจกระท ำกำรด้วยประกำรใดๆ ให้บัตรลงคะแนนเสียงช ำรุด หรือเสียหำย หรือให้

เป็นบัตรเสยี หรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ แก่บัตรเสยีให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 

 (๖) น ำบัตรลงคะแนนเสียงใส่ในหีบบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วย

กฎหมำย หรือกระท ำกำรใดในบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเพ่ือแสดงว่ำมีผู้มำแสดงตนเพ่ือ

ลงคะแนนเสียงโดยผิดไปจำกควำมจริง หรือกระท ำกำรใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรลงคะแนนเสยีงเพ่ิมขึ้ น

จำกควำมจริง 

 (๗) กระท ำกำรโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

สำมำรถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวำงหรือหน่วงเหน่ียวมิให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไป ณ ที่ลงคะแนนเสียง

หรือเข้ำไป ณ ที่ลงคะแนนเสยีง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่ำว ภำยในก ำหนดเวลำที่จะลงคะแนนเสยีง 

  (๘) ให้ เสนอให้ หรือสัญญำว่ำจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์

อื่นอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจะจูงใจให้ผู้มีสทิธิลงคะแนนเสยีงนั้นลงคะแนนเสยีงอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่งหรืองดลงคะแนนเสยีง 

 (๙) เรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดส ำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพ่ือจะลงคะแนนเสียง 

หรืองดลงคะแนนเสยีง 



๒๔๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑๐) ก่อควำมวุ่นวำยข้ึนในที่ลงคะแนนเสยีง หรือกระท ำกำรใดอันเป็นกำรรบกวนหรือเป็น

อุปสรรคแก่กำรลงคะแนนเสียง หรือฝ่ำฝืนค ำสั่งของคณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงตำมมำตรำ ๑๒ 

วรรคสอง 

 (๑๑) เปิด ท ำลำย ท ำให้เสียหำย ท ำให้เปล่ียนสภำพ ท ำให้สญูหำย ท ำให้ไร้ประโยชน์ หรือ

น ำไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนนเสยีงหรือบัตรลงคะแนนเสียง เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่

โดยชอบด้วยกฎหมำย 

 ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิห้ำปี หรือปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 มำตรำ ๒๗ กรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสยีงผู้ใดจงใจนับบัตรลงคะแนนเสยีงหรือคะแนน

ในกำรลงคะแนนเสียงให้ผิดไปจำกควำมจริง หรือรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ 

โดยมิได้มีอ ำนำจกระท ำโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้บัตรลงคะแนนเสียงช ำรุดหรือเสียหำย หรือให้เป็น

บัตรเสยี หรือกระท ำกำรด้วยประกำรใดๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ หรืออ่ำนบัตรลงคะแนน

เสียงให้ผิดไปจำกควำมจริง หรือท ำรำยงำนกำรลงคะแนนเสียงไม่ตรงควำมเป็นจริง ต้องระวำงโทษ

จ ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสบิปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบำทถึงสองแสนบำท 

 มำตรำ ๒๘ ในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยังมิได้ควบคุมและด ำเนินกำรจัดหรือ

จัดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ให้อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งในกำรด ำเนินกำรจัดให้มีกำรลงคะแนนเสียงถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันตำมพระรำชบัญญัติน้ีเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

หรือเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยส ำหรับกำรด ำเนินกำรในกรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๒๙ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภยั 

นายกรฐัมนตรี 

 
 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๒๘๖ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้รำษฎรผู้มีสทิธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงว่ำสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหำรท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไป เพ่ือให้สมำชิก

สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นนั้นพ้นจำกต ำแหน่งได้  โดยให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ จึง

จ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  
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