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ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ 

เป็นปีที ่๕๗ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น  

 พระรำชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสทิธิและเสรีภำพของบุคคล ซ่ึง

มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้ โดย

อำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไว้ 

โดยค ำแนะน ำและยินยอมของรัฐสภำ ดังต่อไปนี้   

 มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕” 

 มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เป็นต้นไป แต่จะใช้บังคับแก่กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประเภทใดและเมื่อใด ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

 กำรด ำเนินกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๓ เมื่อได้มีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัตินี้ แก่กำรเลือกตั้งสมำชิก

สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว ให้ยกเลิกกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทนั้น 

ดังต่อไปนี้ 



๑๙๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑) พระรำชบัญญั ติ กำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและผู้ ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 (๒) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำจังหวัด พุทธศักรำช ๒๔๘๒ 

 (๓) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

 (๔) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 (๕) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 (๖) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 (๗) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 (๘)  พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๘๒ 

 (๙) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 

 (๑๐) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 (๑๑) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 (๑๒) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 (๑๓) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 (๑๔) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 (๑๕) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 (๑๖) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 (๑๗) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ในกรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำหนดให้กำรเลือกตั้ ง

สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 

หรือผู้บริหำรท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เมื่อมีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับ

พระรำชบัญญัตินี้ แก่กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประเภทอื่นนั้นก่อน ให้กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งถูกยกเลิกไปตำมวรรคหนึ่ งยังคงให้ใช้บังคับแก่กำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยังมิได้มีพระรำช

กฤษฎีกำ ให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัตินี้  

 เมื่อได้มีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัตินี้  แก่กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 

หรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว บรรดำบทกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกำศหรือค ำสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ีให้ใช้บทบัญญัติแห่ง

พระรำชบัญญัตินี้แทน 

 มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้  

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง 



๑๙๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 “สภำท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สภำเทศบำล สภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล สภำกรุงเทพมหำนคร สภำเมืองพัทยำ และสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

 “ผู้บริหำรท้องถิ่น” หมำยควำมรวมถึง คณะผู้บริหำรท้องถิ่น 

 “หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ปลัดเทศบำล 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดกรุงเทพมหำนคร ปลัดเมืองพัทยำ และหัวหน้ำพนักงำนหรือ

หัวหน้ำข้ำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

 “คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งตำมกฎหมำย

ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 “คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

จังหวัด ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 “นำยอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถึง ผู้อ ำนวยกำรเขตและปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่ง

อ ำเภอ 

 “เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรต ำรวจหรือข้ำรำชกำรพลเรือน 

หรือข้ำรำชกำรทหำร หรือพนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือสมำชิกอำสำรักษำดินแดน หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของ

รัฐ ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ปฏบิัติหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ ำที่เลือกตั้ง 

 “ผู้มีสทิธเิลือกตั้ง” หมำยควำมว่ำ ผู้มีสทิธเิลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 “ผู้สมัคร” หมำยควำมว่ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 “ผู้ได้รับเลือกตั้ง” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

 “กำรเลือกตั้ง” หมำยควำมว่ำ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 “วันเลือกตั้ง” หมำยควำมว่ำ วันที่ก ำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

 “เขตเลือกตั้ ง” หมำยควำมว่ำ ท้องที่ที่ก ำหนดเป็นเขตเลือกตั้ งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

 “หน่วยเลือกตั้ ง” หมำยควำมว่ำ ท้องถิ่นที่ก ำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ งท ำกำรลงคะแนน

เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งใด ที่เลือกตั้งหนึ่ง 

 “ที่เลือกตั้ง” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ก ำหนดให้ท ำกำรลงคะแนนเลือกตั้ง และให้หมำยควำม

รวมถึงบริเวณที่ก ำหนดข้ึนโดยรอบที่เลือกตั้ง 

 “จังหวัด” หมำยควำมรวมถึง กรุงเทพมหำนคร 

 “อ ำเภอ” หมำยควำมรวมถึง เขตและกิ่งอ ำเภอ 

 “ต ำบล” หมำยควำมรวมถึง แขวง 

 “ศำลำกลำงจังหวัด” หมำยควำมรวมถึง ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร 

 “ที่ว่ำกำรอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถึง ส ำนักงำนเขตและที่ว่ำกำรกิ่งอ ำเภอ 



๑๙๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 “เทศบำล” หมำยควำมรวมถึงเมืองพัทยำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำย

จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

 มำตรำ ๕ ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้และให้มีอ ำนำจ

ออกประกำศ ระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสั่งของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งเพ่ือปฏิบัติกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้  

 
หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

 

 มำตรำ ๖ ให้ผู้มีสทิธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้ไม่เกินจ ำนวน

สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งกำรเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียง

ลงคะแนนโดยตรงและลับ 

 มำตรำ ๗ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดให้มีกำรเลือกตั้งภำยในสี่สบิห้ำวันนับแต่วันที่

สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่นด ำรงต ำแหน่งครบวำระ หรือภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่

สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกครบวำระ เว้นแต่

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชิกสภำท้องถิ่นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสบิวัน  

 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง อำจมีค ำสั่งขยำยหรือย่นระยะเวลำให้มีกำรเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่ง

ได้ตำมควำมจ ำเป็นเมื่อมีพฤติกำรณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลกำรมีค ำสั่งดังกล่ำวด้วยในกำรจัดให้มี

กำรเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรจัดกำรเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๘ เมื่ อมีกรณีที่ ต้องมีกำรเลือกตั้ ง ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมมำตรำ ๑๙ ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีเร่ืองดังต่อไปนี้  

 (๑) วันเลือกตั้ง 

 (๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งต้องให้มีกำรเร่ิมรับสมัครไม่เกินสบิวันนับแต่วันประกำศให้มี

กำรเลือกตั้ง และต้องก ำหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่ำห้ำวัน 

 (๓) สถำนที่รับสมัครเลือกตั้ง 

 (๔) จ ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นที่จะมีกำรเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

 (๕) จ ำนวนเขตเลือกตั้ง ซ่ึงต้องมีรำยละเอยีดเกี่ยวกับอ ำเภอหรือต ำบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่

ภำยในเขตเลือกตั้ง 

 (๖) หลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง 

 กำรก ำหนดตำม (๑) (๒) (๔) และ (๕) ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งประจ ำจังหวัดก่อน 



๑๙๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ประกำศตำมวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ที่ท  ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และสถำนที่อื่น

ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหน็สมควร 

 มำตรำ ๙ ให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร มีหน้ำที่

จัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จำกทะเบียนรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตำม

กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้ถูกต้องตำมควำมจริง 

 มำตรำ ๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทั้งหมด 

เว้นแต่ค่ำใช้จ่ำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 

 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรำยได้ไม่เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง

ตำมวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรี พิจำรณำจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตำม

ควำมจ ำเป็น 

 มำตรำ ๑๑ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัตินี้ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

สุจริต และเที่ยงธรรม นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง ตำมที่ก ำหนดไว้ใน

กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง มีอ ำนำจ

ออกระเบียบเกี่ยวกับ วิธีกำรและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองใดๆ ได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

พระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ระเบียบดังกล่ำวต้องไม่มีผลเป็นกำรตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด และเมื่อ

ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 มำตรำ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ให้คณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งมีอ ำนำจออกประกำศให้ย่นหรือขยำยระยะเวลำ หรืองดเว้นกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำร

เลือกตั้ง ตำมที่บัญญัติในพระรำชบัญญัติน้ี เฉพำะในกำรเลือกตั้งนั้นเพ่ือให้เหมำะสมแก่กำรด ำเนินกำร

เลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปโดยรวดเรว็ สจุริต และเที่ยงธรรมได้ 

 

หมวด ๒ 

เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้ง 

 

 มำตรำ ๑๓ กำรก ำหนดเขตเลือกตั้งส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้เป็นไปตำม 

หลักเกณฑด์ังต่อไปนี้  

 (๑) กำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ ง ถ้ำเขตใดมี

จ ำนวนรำษฎร ตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎรที่ประกำศในปีสุดท้ำยก่อนปีที่มีกำรเลือกตั้ง เกินหน่ึง

แสนคน ให้แบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้ง โดยถือเกณฑ์จ ำนวนรำษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสน

ถ้ำเกนิห้ำหมื่น ให้เพ่ิมเขตเลือกตั้งในเขตนั้นได้อกีหนึ่งเขตเลือกตั้ง 

 (๒) กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอ ำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง 

ในกรณทีี่อ ำเภอใดมีสมำชิกได้เกนิกว่ำหน่ึงคนให้แบ่งเขตอ ำเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ำกบัจ ำนวนสมำชิกที่

จะพึงมีในอ ำเภอนั้น 



๑๙๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๓) กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล ให้แบ่งเขตเทศบำลเป็นสองเขตเลือกตั้ง กำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบำลเป็นสำมเขตเลือกตั้ง กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ

เทศบำลนคร หรือกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเมืองพัทยำ ให้แบ่งเขตเทศบำลหรือเขตเมืองพัทยำเป็นสี่เขต

เลือกตั้ง และต้องมีจ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลเท่ำกนัทุกเขตเลือกตั้ง 

 (๔) กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ถือเขตหมู่บ้ำนเป็นเขตเลือกตั้ง 

 (๕) กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ ง เว้นแต่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะ

ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น 

 มำตรำ ๑๔ ในกำรแบ่งเขตเลือกตั้งต้องพยำยำมจัดให้มีจ ำนวนรำษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

ใกล้เคียงกันมำกที่สุดและต้องแบ่งพ้ืนที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกัน ในเขตเทศบำลหรือเขต

ชุมชนหนำแน่นอำจก ำหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแม่น ้ำเป็นแนวเขตของเขต

เลือกตั้งได้ ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร มิให้น ำพ้ืนที่เพียงบำงส่วนของเขตหน่ึงไป

รวมกบัเขตอื่น 

 มำตรำ ๑๕ เพ่ือประโยชน์ในกำรแบ่งเขตเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๔ ให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียน

กลำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร มีหน้ำที่แจ้งรำยละเอยีดของจ ำนวนรำษฎรเป็นรำยจังหวัด 

รำยอ ำเภอ รำยเทศบำล รำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รำยต ำบล และรำยหมู่บ้ำน ให้คณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งทรำบภำยในย่ีสิบวันนับแต่วันที่ ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงประกำศจ ำนวนรำษฎรทั้ง

ประเทศ 

 ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด เขตอ ำเภอ เขตเทศบำล เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เขตต ำบล หรือเขตหมู่บ้ำน ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยมีหน้ำที่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงให้คณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งทรำบภำยในเจด็วันนับแต่วันที่มีกำรเปล่ียนแปลง 

 มำตรำ ๑๖ กำรก ำหนดเขตเลือกตั้ งส ำหรับกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ใช้เขตของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง  

 มำตรำ ๑๗ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำหนดหน่วย

เลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

 กำรก ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตำมวรรคหนึ่ง ให้กระท ำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ

ย่ีสิบวัน โดยให้ท ำเป็นประกำศปิดไว้ ณ ที่ท  ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และสถำนที่อื่นที่

เหน็สมควรรวมทั้งให้จัดท ำแผนที่สงัเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย 

 กำรเปล่ียนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ให้กระท ำได้โดยประกำศก่อนวัน

เลือกตั้ง ไม่น้อยกว่ำสบิวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกำศเปล่ียนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่ำสิบ

วันกไ็ด้ และ ให้น ำควำมในวรรคสองมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๑๘ กำรก ำหนดหน่วยเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๗ ให้ค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำร

เดินทำงมำใช้สทิธเิลือกตั้งของรำษฎร ตำมหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้  



๑๙๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้ำนเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง ในกรณีที่หมู่บ้ำนใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จ ำนวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้ำน ตั้งแต่สองหมู่บ้ำนขึ้ นไป เป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันกไ็ด้ ส ำหรับในเขต

เทศบำล เขตกรุงเทพมหำนคร หรือเขตชุมชนหนำแน่น อำจก ำหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือซอย 

คลอง หรือแม่น ำ้เป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งกไ็ด้ 

 (๒) ให้ถือเกณฑ์จ ำนวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละแปดร้อยคนเป็นประมำณ แต่ถ้ำ

เห็นว่ำไม่เป็นกำรสะดวก หรือไม่ปลอดภัยในกำรไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสทิธิเลือกตั้ง จะก ำหนด

หน่วยเลือกตั้งเพ่ิมขึ้น โดยให้มีจ ำนวนผู้มีสทิธเิลือกตั้งน้อยกว่ำจ ำนวนดังกล่ำวกไ็ด้ 

 ที่เลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๗ ต้องเป็นสถำนที่ที่ประชำชนเข้ำออกได้สะดวกและมีป้ำยหรือ

เคร่ืองหมำยอื่นใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตำมลักษณะของท้องที่และภมูิประเทศไว้ด้วย

และเพ่ือประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีสทิธิเลือกตั้งหรือเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะก ำหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของ

หน่วยเลือกตั้งกไ็ด้แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัหน่วยเลือกตั้งนั้น 

 
หมวด ๓ 

การด าเนินการเลือกตั้ง 

 

 มำตรำ ๑๙ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้ำพนักงำนส่วน

ท้องถิ่น เป็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้ งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยหัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นนั้น และ

กรรมกำรอื่นอีกไม่น้อยกว่ำสี่คนแต่ไม่เกินหกคน เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้ง ตำม

พระรำชบัญญัตินี้  และต้องปฏิบัติตำมประกำศ ระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสั่ง หรือกำรมอบหมำยของ

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 

 กำรสรรหำ กำรแต่งตั้ ง ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของ

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมระเบียบที่

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

 มำตรำ ๒๐ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ 

ดังต่อไปนี้  

 (๑) รับสมัครเลือกตั้ง 

 (๒) ก ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  

 (๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง  

 (๔) ตรวจสอบบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และด ำเนินกำรเพ่ิมช่ือ หรือถอนช่ือผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง  



๑๙๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรลงคะแนนเลือกตั้ง กำรนับคะแนนเลือกตั้ง และกำรประกำศผล

กำรนับคะแนนเลือกตั้ง  

 (๖) จัดให้มีหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณเ์กี่ยวกบักำรเลือกตั้ง 

 (๗) ด ำเนินกำรอื่นอนัจ ำเป็นเกี่ยวกบักำรเลือกตั้ง 

 เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ใดตำมวรรคหน่ึง คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 

อำจแต่งตั้ง หรือมอบหมำยให้คณะบุคคล หรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำม

ระเบียบ ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

 มำตรำ ๒๑ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ 

ดังต่อไปนี้  

 (๑) เสนอแนะและให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดหน่วยเลือกตั้ ง  ที่ เลือกตั้ง และกำร

แต่งตั้งเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 (๒) ตรวจสอบและให้ควำมเห็นชอบในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธิเลือกตั้ง และกำรเพ่ิมช่ือหรือ

ถอนช่ือ ผู้มีสทิธเิลือกตั้ง 

 (๓) ก ำกบัดูแล และอ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง กำรลงคะแนนเลือกตั้ง กำรนับคะแนนเลือกตั้ง 

และกำรประกำศผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง 

 (๔) ก ำหนดสถำนที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งและ

รำยงำนผลกำรเลือกตั้งต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 

 (๕) ปฏิบัติกำรใดตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่น หรือตำมที่

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมอบหมำย 

 เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏบิัติหน้ำที่ตำมวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 

มีอ ำนำจแต่งตั้ง หรือมอบหมำยให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมกำร หรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรปฏบิัติงำนในกำรเลือกตั้งได้ตำม

สมควร 

 มำตรำ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ในกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งอำจมีค ำสั่งให้นำยอ ำเภอด ำเนินกำรในเร่ืองใดที่ เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัตินี้ ได้  โดยประกำศใน

รำชกจิจำนุเบกษำ 

 ในกรณีที่นำยอ ำเภอได้รับค ำสั่งให้ด ำเนินกำรในเร่ืองใดตำมวรรคหน่ึง ให้บรรดำอ ำนำจ

หน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติน้ีในเร่ืองน้ัน

เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของนำยอ ำเภอ 



๑๙๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๒๓ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำย่ีสิบวัน ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่งตั้งผู้มีสทิธเิลือกตั้งเป็นเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้  

 (๑) ผู้อ ำนวยกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งหนึ่งคน 

 (๒) คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งจ ำนวนเจด็คน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร

หนึ่งคน และกรรมกำรอีกหกคน มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งของแต่ละ

หน่วยเลือกตั้ง 

 ในกำรประชุมเพ่ือวินิจฉัยปัญหำในกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยเลือกตั้ง ต้องมีกรรมกำรอยู่ในกำรประชุมน้ันไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่มี

อยู่ และกำรลงมติให้ใช้เสยีงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสยีงเท่ำกนัให้ประธำนออกเสยีงช้ีขำด

ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย

ประจ ำที่เลือกตั้ง อย่ำงน้อยที่เลือกตั้งละสองคน 

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้ง รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งและเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ ำที่เลือกตั้งให้เป็นไปตำม

ระเบียบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

 [อนุ (๒) ของมาตรา ๒๓ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๒๔ ในวันเลือกตั้ง ถ้ำถึงเวลำเปิดกำรลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมกำรประจ ำ

หน่วยเลือกตั้งมำปฏิบัติหน้ำที่ไม่ครบเจด็คน ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งเท่ำที่มีอยู่ในขณะน้ัน

แต่งตั้งผู้มีสทิธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น เป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง จนครบเจด็คนไปพลำง

ก่อน จนกว่ำกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วจะมำปฏิบัติหน้ำที่ เว้นแต่ในกรณีที่มี

กำรแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งส ำรองไว้ ให้ผู้น้ันเป็นผู้ปฏบิัติหน้ำที่แทน 

 มำตรำ ๒๕ เมื่อมีกำรเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นน้ันจัดให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีพนักงำนส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอใน กำรปฏิบัติงำน

เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งตำมวรรคหน่ึง ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจร้องขอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือมี

ค ำสั่งให้ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร

ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงปฏบิัติหน้ำที่อยู่ในจังหวัดน้ันให้ช่วยเหลือในกำรปฏบิัติงำนเกี่ยวกบักำรเลือกตั้งได้ 



๒๐๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงซึ่ งได้รับค ำสั่งตำมวรรคสอง มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมที่

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย 

 มำตรำ ๒๖ นอกจำกหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  หรือตำมที่คณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งมอบหมำยหรือสั่งกำร ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอ และพนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือ

ต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มีหน้ำที่ รักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม

ปลอดภัย ในกำรเลือกตั้ง 

 ให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือนำยอ ำเภอ จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำ

ควำมปลอดภัยประจ ำที่เลือกตั้ง ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ 

 มำตรำ ๒๗ ในกรณีที่มีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้ผู้พบกำรกระท ำ

ควำมผิดแจ้งต่อพนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือต ำรวจหรือเจ้ำหน้ำที่ รักษำควำมสงบเรียบร้อยในกำร

เลือกตั้ง หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ ำที่เลือกตั้ง 

 ถ้ำผู้พบกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ ง เป็นเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ ง หรือ

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อยในกำรเลือกตั้ง หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ ำที่เลือกตั้ง

ให้ด ำเนินกำรกล่ำวโทษหรือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  

 ในกรณีที่ เจ้ำหน้ำที่ รักษำควำมสงบเรียบร้อยในกำรเลือกตั้ ง หรือเจ้ำหน้ำที่ รักษำควำม

ปลอดภัยประจ ำที่เลือกตั้ง พบกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในวันเลือกตั้ง หรือได้รับแจ้ง

โดยมีพยำนหลักฐำนอันน่ำเช่ือถือ และผู้กระท ำควำมผิดยังปรำกฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ งให้

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อย หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ ำที่เลือกตั้งมีอ ำนำจจับกุม

และควบคุมตัวผู้กระท ำควำมผิดส่งพนักงำนสอบสวนด ำเนินกำรต่อไป โดยให้ถือว่ำเป็นกรณีพบกำร

กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำ 

 มำตรำ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 

ผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมปลอดภัยในกำรเลือกตั้ง 

ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคหนึ่ง แจ้งต่อพนักงำนสอบสวนว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  หรือ

ในกรณีที่พนักงำนสอบสวนทรำบถึงกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ีให้พนักงำนสอบสวน

ด ำเนินกำรสอบสวนทนัท ีโดยไม่ต้องมีผู้มำร้องทุกข์หรือกล่ำวโทษ  

 มำตรำ ๒๙ ในกรณีที่มี ข้อเท็จจริงปรำกฏแก่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งว่ำข้ำรำชกำร

กำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือเจ้ำหน้ำที่อื่น

ของรัฐ กระท ำกำรใดๆ โดยมิชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่อันเป็นกำรกล่ันแกล้งผู้สมัครใด ให้คณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งมีอ ำนำจ หรือมอบหมำยให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หรือคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ยุติหรือระงับกำรกระท ำนั้นได้ 

 มำตรำ ๓๐ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำร



๒๐๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ประจ ำหน่วยเลือกตั้ ง กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ งและผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้ งให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำม

พระรำชบัญญัตินี้ เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 มำตรำ ๓๑ ค่ำตอบแทนของกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำยอ ำเภอ กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง

และผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ีให้เป็นไปตำมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก ำหนดตำมบัญชีค่ำตอบแทน หรือมำตรฐำนกลำงในกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและควำมแตกต่ำงของปริมำณงำนในกำร

ด ำเนินกำรเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรือแต่ละแห่ง 

 มำตรำ ๓๒ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดพิมพ์ ควบคุมกำรพิมพ์ 

และจัดส่งบัตรเลือกตั้งและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิมพ์บัตร

เลือกตั้ง 

 

หมวด ๔ 

ผูมี้สิทธิเลือกตั้งและบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

 

 มำตรำ ๓๓ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสทิธเิลือกตั้ง 

 (๑) มีสัญชำติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติ ต้องได้สัญชำติไทย

มำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี 

 (๒) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปีบริบูรณใ์นวันที่ ๑ มกรำคมของปีที่มีกำรเลือกตั้ง 

 (๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งมำแล้ว เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี

นับถึงวันเลือกตั้ง และ 

 (๔) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 ในกรณีที่มีกำรย้ำยทะเบียนบ้ำนออกจำกเขตเลือกตั้งหนึ่ง ไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภำยใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันท ำให้บุคคลมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำน ในเขตเลือกตั้งเป็นเวลำ

ติดต่อกันน้อยกว่ำหนึ่งปี นับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนคร้ังสดุท้ำย เป็นเวลำติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 

 มำตรำ ๓๔ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้ งเป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 

 (๑) วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

 (๒) เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 

 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมำยของศำลหรือโดยค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย 

 (๔) อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสทิธเิลือกตั้ง 

 (๕) มีลักษณะอื่นตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 



๒๐๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๓๕ ผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๔ มี

หน้ำที่ไปใช้สทิธิเลือกตั้ง เว้นแต่ผู้มีสทิธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุ ดังต่อไปนี้ ต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง

ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะไม่ไปใช้สทิธเิลือกตั้งกไ็ด้ 

 (๑) เจบ็ป่วย ไม่ว่ำถึงขนำดต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลหรือไม่ 

 (๒) มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สะดวกในกำรไปใช้สทิธเิลือกตั้ง 

 (๓) มีอำยุเกนิเจด็สบิปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง 

 (๔) ไม่อยู่ในภมูิล ำเนำในเวลำเลือกตั้ง 

 (๕) เหตุอื่นที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 กำรแจ้งเหตุตำมวรรคหนึ่ง ให้ท ำเป็นหนังสือย่ืนต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบในกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่ำเจด็วัน โดย

จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุนั้นทำงไปรษณีย์ก็ได้  ในกำรนี้ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น บันทกึเหตุที่ไม่อำจไปใช้สทิธิเลือกตั้ง ไว้ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธเิลือกตั้ง และเกบ็

หนังสอืแจ้งเหตุนั้นไว้เป็นหลักฐำน  

 กำรแจ้งเหตุตำมวรรคสอง ไม่เป็นกำรตัดสทิธิผู้มีสทิธิเลือกตั้งผู้นั้น ที่จะไปใช้สทิธเิลือกตั้งใน

วันเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๓๖ ในกรณทีี่ผู้มีสทิธเิลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สทิธเิลือกตั้ง โดยมิได้แจ้งเหตุตำมมำตรำ 

๓๕ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นท ำหนังสอืแจ้งเหตุดังกล่ำวต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นภำยในเจด็วันนับแต่วันเลือกตั้ง และให้น ำควำมในมำตรำ ๓๕ วรรคสอง มำใช้บังคับโดย

อนุโลม 

 เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับหนังสอืแจ้งเหตุตำม

วรรคหนึ่ งแล้ว ให้ท ำกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรลงคะแนนเลือกตั้ง  ถ้ำพบว่ำมีผู้มำแสดงตนและ

ลงคะแนนเลือกตั้งแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพ่ือพิจำรณำว่ำจะสมควรมีค ำสั่งให้

เพิกถอนผลกำรเลือกตั้งหรือไม่ 

 มำตรำ ๓๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมิได้แจ้งเหตุตำมมำตรำ ๓๕ 

วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ ๓๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นเสยีสทิธดิังต่อไปนี้  

 (๑) สทิธย่ืินค ำร้องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 

 (๒) สทิธิร้องคัดค้ำนกำรเลือกก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครอง

ท้องที่  

 (๓) สทิธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 

 (๔) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครอง

ท้องที่ 



๒๐๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๕) สทิธิเข้ำช่ือร้องขอให้สภำท้องถิ่นพิจำรณำออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรเข้ำช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 (๖) สทิธิเข้ำช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่นตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 กำรเสยีสทิธติำมวรรคหนึ่ง ให้มีก ำหนดเวลำตั้งแต่วันเลือกตั้งคร้ังที่ผู้น้ันไม่ไปใช้สทิธเิลือกตั้ง 

จนถึงวันเลือกตั้งคร้ังที่ผู้น้ันไปใช้สทิธเิลือกตั้ง 

 มำตรำ ๓๘ เมื่อได้มีประกำศให้มีกำรเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจำกบัญชี

รำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง ตำมมำตรำ ๙ ให้ถูกต้องตำมควำมจริง และประกำศบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ศำลำกลำงจังหวัด หรือที่ว่ำกำรอ ำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ท  ำกำร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งและสถำนที่อื่นที่เห็นสมควร

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำย่ีสิบวันและแจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้ำบ้ำนทรำบก่อนวันเลือกตั้งไม่

น้อยกว่ำสบิห้ำวัน 

 ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ำกำรจัดท ำบัญชี

รำยช่ือผู้มีสทิธิเลือกตั้ง มีควำมผิดพลำดหรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ำมีกำรย้ำยบุคคลใดเข้ำมำในทะเบียนบ้ำน 

เพ่ือประโยชน์ในกำรเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่ำจะพบเหตุดังกล่ำวก่อนหรือหลังกำรประกำศบัญชีรำยช่ือผู้

มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่ำกรณีดังกล่ำวเป็นควำมจริง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีค ำสั่งให้แก้ไขหรือถอนช่ือบุคคลน้ันออกจำกบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธเิลือกตั้งได้ 

 มำตรำ ๓๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้ำบ้ำนผู้ใดเห็นว่ำตนหรือผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนของตน

ไม่มีช่ืออยู่ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสอืต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำสบิวัน  

 เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับหนังสอืตำมวรรคหนึ่งแล้ว 

ให้รีบตรวจสอบหลักฐำน ถ้ำเห็นว่ำผู้แจ้งหรือผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนเป็นผู้มีสทิธิเลือกตั้ง ให้ผู้อ ำนวยกำร

กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเพ่ิมช่ือผู้นั้นลงในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธเิลือกตั้ง

โดยเรว็และแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้ำบ้ำนทรำบ แต่ถ้ำเหน็ว่ำบุคคลผู้แจ้งหรือผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนเป็นผู้

ไม่มีสทิธิเลือกตั้ง ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำยงำนต่อคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งหรือเจ้ำบ้ำนทรำบภำยในสำมวัน

นับแต่วันที่ได้รับหนังสอื  

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่ำผู้แจ้งหรือผู้มี

ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนเป็นผู้มีสทิธเิลือกตั้ง ให้มีค ำสั่งเพ่ิมช่ือผู้นั้นลงในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธิเลือกตั้งและ

ให้แจ้งไปยังผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ในกำรนี้ ให้ผู้อ ำนวยกำร



๒๐๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

เลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้ำบ้ำนทรำบโดยเรว็ 

 มำตรำ ๔๐ ผู้มีสทิธิเลือกตั้งผู้ใดเหน็ว่ำผู้มีช่ือปรำกฏอยู่ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธเิลือกตั้งที่ได้

ประกำศตำมมำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีสิทธิย่ืนค ำร้องต่อผู้อ ำนวยกำรกำร

เลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำสบิวัน เพ่ือให้ถอนช่ือผู้ไม่มีสทิธิ

เลือกตั้งผู้นั้นออกจำกบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธเิลือกตั้ง 

 เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำแล้วเห็นว่ำผู้มีช่ือ

อยู่ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสทิธเิลือกตั้ง ให้มีค ำสั่งถอนช่ือผู้นั้น ออกจำกบัญชีรำยช่ือผู้

มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้ย่ืนค ำร้องและเจ้ำบ้ำนทรำบ ถ้ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ำผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธิเลือกตั้งเป็นผู้มีสทิธิเลือกตั้ง ให้รำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ย่ืนค ำร้องทรำบภำยใน

สำมวันนับแต่วันได้รับค ำร้อง ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เห็นว่ำผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสทิธิเลือกตั้ง ให้มีค ำสั่งถอนช่ือผู้นั้นออกจำก

บัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธเิลือกตั้งและให้น ำควำมในมำตรำ ๓๙ วรรคสอง มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ถ้ำเจ้ำบ้ำนผู้ใดเห็นว่ำบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปรำกฏช่ือบุคคลอื่นซึ่งมิได้มีช่ืออยู่ใน

ทะเบียนบ้ำนของตน เมื่อเจ้ำบ้ำนหรือผู้ซึ่งเจ้ำบ้ำนมอบหมำยน ำหลักฐำนทะเบียนบ้ำนมำแสดงให้เหน็ว่ำ

ไม่มีช่ือบุคคลนั้นอยู่ในทะเบียนบ้ำน ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งแล้วแต่กรณี มีค ำสั่งถอนช่ือบุคคลนั้นออกจำกบัญชีรำยช่ือผู้มี

สทิธเิลือกตั้ง และแจ้งให้เจ้ำบ้ำนหรือผู้ซึ่งเจ้ำบ้ำนมอบหมำยทรำบโดยเรว็ 

 กรณีตำมวรรคสองหรือวรรคสำม ถ้ำผู้ที่ถูกถอนช่ือออกจำกบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี

หลักฐำนแสดงว่ำเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และย่ืนค ำร้องคัดค้ำนกำรถูกถอนช่ือต่อคณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สดุ  

 มำตรำ ๔๑ ในกรณีที่ศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด และ

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้รับแจ้งค ำพิพำกษำนั้นแล้ว ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งแจ้งผู้อ ำนวยกำร

กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้บันทกึไว้ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธเิลือกตั้ง 

 มำตรำ ๔๒ ในกรณีที่มีกำรถอนช่ือบุคคลใดออกจำกบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ งตำม

มำตรำ ๓๘ วรรคสอง หรือมำตรำ ๔๐ วรรคสองหรือวรรคสำม หรือเพ่ิมช่ือบุคคลใดลงในบัญชีรำยช่ือ   

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตำมมำตรำ ๓๙ วรรคสอง หรือในกรณีที่ศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของบุคคลใดตำมมำตรำ ๔๑ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แจ้งต่อผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร เพ่ือแก้ไขบัญชีรำยช่ือผู้มี

สทิธเิลือกตั้งตำมมำตรำ ๙ ให้ถูกต้องด้วย 



๒๐๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๔๓ ห้ำมมิให้ผู้ใดด ำเนินกำรย้ำยบุคคลเข้ำมำในทะเบียนบ้ำนเพ่ือประโยชน์ในกำร

เลือกตั้งโดยมิชอบ 

 กรณีดังต่อไปนี้ ให้สนันิษฐำนว่ำเป็นกำรย้ำยบุคคลเข้ำมำในทะเบียนบ้ำนเพ่ือประโยชน์ในกำร

เลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพิจำรณำแล้วเหน็ว่ำเป็นกำรย้ำย

โดยมีเหตุผลอนัสมควร 

 (๑) กำรย้ำยบุคคลตั้งแต่สบิคนขึ้นไปซึ่งไม่มีช่ือสกุลเดียวกับเจ้ำบ้ำนเข้ำมำในทะเบียนบ้ำน 

เพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวมีสทิธเิลือกตั้ง ที่จะมีข้ึนภำยในสองปีนับแต่วันที่ย้ำยเข้ำมำในทะเบียนบ้ำน 

 (๒) กำรย้ำยบุคคลเข้ำมำในทะเบียนบ้ำนโดยบุคคลน้ันมิได้อยู่อำศัยจริง 

 (๓) กำรย้ำยบุคคลเข้ำมำในทะเบียนบ้ำนโดยมิได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำบ้ำน 

 

หมวด ๕ 

ผูส้มคัร การสมคัรรบัเลือกตั้ง และตวัแทนผูส้มคัร 

 

 มำตรำ ๔๔ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสทิธสิมัครรับเลือกตั้ง 

 (๑) มีสญัชำติไทยโดยกำรเกดิ 

 (๒) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำย่ีสบิห้ำปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง 

 (๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำ

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสยีภำษีตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรือน 

และที่ดินหรือกฎหมำยว่ำด้วยภำษีบ ำรุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเป็นเวลำติดต่อกัน

สำมปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง และ  

 (๔) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 มำตรำ ๔๕ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สทิธสิมัครรับเลือกตั้ง 

 (๑)  ติดยำเสพติดให้โทษ 

 (๒)  เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (๓)  เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สทิธเิลือกตั้งตำมมำตรำ ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔) 

 (๔) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยศำล 

 (๕) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป และได้พ้นโทษมำยัง

ไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในควำมผิดอนัได้กระท ำโดยประมำท 

 (๖) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี ไม่ว่ำจะได้รับโทษ

หรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องค ำพิพำกษำมำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี 

 (๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ 

เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ หรือถือว่ำกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร 



๒๐๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๘) เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพรำะร ่ำรวย

ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สนิเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

 (๙) เคยถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิก

สภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หรือกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มำยังไม่

ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

 (๑๐) อยู่ในระหว่ำงเสยีสทิธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

ตำมมำตรำ ๓๗ หรือตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

และสมำชิกวุฒิสภำ 

  (๑๑) เคยถูกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมำยังไม่ถึงหนึ่งปีนับแต่

วันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค ำสั่งอนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำกำรโดยไม่สจุริตตำมพระรำชบัญญัติน้ี

หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่น

ได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมำโดยไม่สจุริต 

 (๑๒) เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

 (๑๓) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ หรือเป็น

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เดียวกนั หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

 (๑๔) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ 

 (๑๕) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ 

 (๑๖) เป็นกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตแห่งชำติ กรรมกำรสทิธิมนุษยชนแห่งชำติ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญหรือผู้ตรวจกำรแผ่นดิน

ของรัฐสภำ  

 (๑๗) ลักษณะอื่นที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 มำตรำ ๔๖ ในกำรสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง

ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรย่ืนใบสมัครตำมวรรคหนึ่งให้ผู้สมัครย่ืนหลักฐำนกำรสมัคร

พร้อมกบัช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำ

นุเบกษำ 

 มำตรำ ๔๗ เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับใบสมัคร

แล้ว ให้บันทึกกำรรับสมัครไว้เป็นหลักฐำน และออกใบรับให้แก่ผู้สมัครในวันนั้น และให้ตรวจสอบ

หลักฐำนกำรสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และสอบสวนว่ำผู้สมัครมีสทิธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 

ให้เสรจ็สิ้นภำยในเจด็วันนับแต่วันปิดกำรรับสมัคร ถ้ำผู้สมัครมีสทิธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งได้ ให้ประกำศ



๒๐๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

รำยช่ือผู้มีสทิธิสมัครรับเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ศำลำกลำงจังหวัด หรือที่ว่ำกำรอ ำเภอที่ตั้งอยู่ในเขต

เลือกตั้งนั้น ที่ท  ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งและ

สถำนที่อื่นที่เหน็สมควร 

 ประกำศตำมวรรคหนึ่ง ให้มีช่ือผู้สมัคร รูปถ่ำยผู้สมัคร และหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครที่จะ

ใช้ในกำรลงคะแนนเลือกตั้ง ตำมแบบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

 มำตรำ ๔๘ เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับ

ให้แก่ผู้สมัครตำมมำตรำ ๔๗ วรรคหนึ่งแล้ว ผู้สมัครจะถอนกำรสมัครมิได้ และให้ค่ำธรรมเนียมกำร

สมัคร ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 มำตรำ ๔๙ ผู้สมัครผู้ใดไม่มี ช่ือในประกำศตำมมำตรำ ๔๗ ให้มีสิทธิ ย่ืนค ำร้องต่อ

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งภำยในสำมวันนับแต่วันที่ประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิสมัครรับเลือกตั้ง ในกำรนี้  

ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งมีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉัยน้ัน 

 เพ่ือประโยชน์และควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับค ำร้องและวินิจฉัยกรณีตำมวรรคหนึ่ ง 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งอำจมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ด ำเนินกำรแทน

ได้โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๕๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่ำผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งผู้นั้น มีสิทธิย่ืนค ำร้องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำย่ีสิบวัน

เพ่ือให้ถอนช่ือผู้ไม่มีสทิธสิมัครรับเลือกตั้งผู้นั้น และให้น ำควำมในมำตรำ ๔๙ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๕๑ ให้ก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร เรียงตำมล ำดับก่อนหลังในกำรมำย่ืนใบ

สมัคร ถ้ำมีผู้สมัครมำพร้อมกันหลำยคน และไม่อำจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลำกระหว่ำงผู้สมัครที่มำ

พร้อมกนั 

 เมื่อได้ก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครตำมวรรคหน่ึงแล้วจะเปล่ียนแปลงหมำยเลข

ประจ ำตัวผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ 

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร และกำรจับสลำก ให้เป็นไป

ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

 มำตรำ ๕๒ ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจ ำอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ให้ย่ืนหนังสือ

แต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง

ไม่น้อยกว่ำเจด็วัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน 

 มำตรำ ๕๓ ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ ซ่ึงจัดไว้ ณ ที่ เลือกตั้ งซ่ึงสำมำรถมองเห็นกำร

ปฏิบัติงำนได้ และห้ำมมิให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง หรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง 

หรือกล่ำวโต้ตอบกับกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง หรือระหว่ำงกันเอง โดยประกำรที่จะเป็นอุปสรรค

แก่กำรเลือกตั้ง 

 ตัวแทนผู้สมัครอำจร้องทักท้วงในเมื่อเห็นว่ำกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติกำรไม่

ถูกต้องตำมกฎหมำย ในกรณเีช่นนี้ ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งจดบันทกึค ำทกัท้วงนั้นไว้ 



๒๐๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ถ้ำตัวแทนผู้สมัครกระท ำกำรอันจะเป็นอุปสรรคแก่กำรเลือกตั้ง และกรรมกำรประจ ำหน่วย

เลือกตั้ง ได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งมีอ ำนำจสั่งให้ตัวแทนผู้สมัคร

ออกไปจำกที่เลือกตั้ง 

 

หมวด ๖ 

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 

 

 มำตรำ ๕๔ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจังหวัด  ประกำศก ำหนดจ ำนวนเงิน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้สมัคร ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดโดย

ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 ห้ำมมิให้ผู้สมัครใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ งเกินจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยที่ก ำหนดตำมวรรคหน่ึง 

จ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้รวมถึงบรรดำเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ำย หรือรับว่ำจะจ่ำยแทน และทรัพย์สนิ

ที่บุคคลอื่นได้น ำมำให้ใช้ หรือยกให้โดยไม่คิดค่ำตอบแทน ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในกำรหำเสยีงเลือกตั้ง

ของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม ในกรณทีี่น ำทรัพย์สนิมำให้ใช้ ให้ค ำนวณตำมอตัรำค่ำเช่ำ หรือ

ค่ำตอบแทนตำมปกติในท้องที่น้ัน 

 บรรดำเงินที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ำยในกำรโฆษณำหำเสยีงเลือกตั้งให้ผู้สมัคร และผู้สมัครได้รับ

ทรำบถึงกำรกระท ำดังกล่ำวแล้ว ให้ถือว่ำเป็นจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยที่ผู้สมัครรับรู้  หรือยินยอมตำมวรรค

สอง เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดว่ำไม่ยินยอมให้มีกำรกระท ำ

เช่นว่ำน้ันภำยในสำมวันนับแต่วันที่ได้รับทรำบถึงกำรกระท ำดังกล่ำว ในกำรนี้ ให้คณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งประจ ำจังหวัด ด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรเพ่ือมิให้มีกำรโฆษณำหำเสียงเลือกตั้งโดยบุคคล

ดังกล่ำวอกีต่อไป 

 มำตรำ ๕๕ ภำยในเก้ำสบิวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องย่ืนบัญชีรำยรับ

และรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง ซึ่งรับรองควำมถูกต้อง พร้อมทั้งหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน

ตำมควำมจริงต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 

 เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดได้รับบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้

ปิดประกำศไว้ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ที่ท  ำกำรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้น และสถำนที่อื่นที่เหน็สมควร  

 รำยละเอียดและวิธีกำรจัดท ำและรับรองควำมถูกต้องของบัญชีรำยรับ และรำยจ่ำยตำมวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำ 

 มำตรำ ๕๖ ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด มีเหตุอันควรสงสยัหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐำนอันสมควรว่ำผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ำย

ในกำรเลือกตั้งเกินจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประกำศก ำหนด 



๒๐๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ท ำกำรสอบหำข้อเทจ็จริงโดยเร็ว ถ้ำคณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งประจ ำจังหวัดเห็นว่ำ ผู้สมัครผู้นั้นใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งเกินจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยที่ก ำหนด

ดังกล่ำว ให้แจ้งพนักงำนสอบสวน เพ่ือด ำเนินคดีตำมกฎหมำย พร้อมทั้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งและถ้ำผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้ง หำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเหน็ด้วยกบัควำมเหน็ดังกล่ำว 

ให้มีค ำสั่งเพิกถอนผลกำรเลือกตั้งของผู้ได้รับเลือกตั้งผู้นั้น และให้ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่

ส ำหรับต ำแหน่งที่ว่ำง แต่ทั้งนี้  ไม่กระทบกระเทอืนกิจกำรที่ผู้น้ันได้กระท ำไปในหน้ำที่ก่อนวันประกำศ

ให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ 

 ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใดไม่ย่ืนบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยตำมมำตรำ ๕๕ วรรคหนึ่งเป็นผู้ได้รับ

เลือกตั้ง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค ำสั่งเพิกถอนผลกำรเลือกตั้งของผู้ได้รับเลือกตั้งผู้นั้น และให้

ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ส ำหรับต ำแหน่งที่ว่ำง 

 กรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือนำยอ ำเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐำนที่น่ำเช่ือได้ว่ำ

ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งเกินจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด

ประกำศก ำหนด ให้แจ้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพ่ือด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งต่อไป 

 มำตรำ ๕๗ เมื่อมีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งในกรณีอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ

กำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น ห้ำมมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท ำกำร

เพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ งให้ลงคะแนนเลือกตั้ งให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นกำร

ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดด้วยวิธกีำรดังนี้  

 (๑) จัดท ำ ให้ เสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อื่นใดอนัอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

 (๒) ให้ เสนอให้ หรือสญัญำว่ำจะให้ เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรง 

หรือทำงอ้อมแก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำบันกำรศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือสถำบันอื่นใดที่

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศก ำหนดในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 (๓) ท ำกำรโฆษณำหำเสยีงเลือกตั้งด้วยกำรจัดให้มีมหรสพหรือกำรร่ืนเริงต่ำงๆ 

 (๔) เล้ียงหรือรับจะจัดเล้ียงผู้ใด 

 (๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เขญ็ ใช้อทิธพิลคุกคำม ใส่ร้ำย หรือจูงใจให้เข้ำใจผิดในเร่ืองใดอัน

เกี่ยวกบัผู้สมัครใด  

 กรณีตำมวรรคหนึ่ง หำกเป็นกำรเลือกตั้งอันเน่ืองมำจำกกำรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของ

สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ห้ำมมิให้กระท ำภำยในหกสิบวันก่อนวันครบวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

 กำรประกำศนโยบำย หรือกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำตำมอ ำนำจหน้ำที่

ของท้องถิ่น ด้วยวิธีกำรใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิให้ถือว่ำเป็นกรณี

ตำม (๑) หรือ (๒) 



๒๑๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 เพ่ือให้กำรหำเสยีงเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศ 

เพ่ือแนะน ำวิธกีำรหรือลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสยีงเลือกตั้งของผู้สมัครในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๕๘ ห้ำมมิให้ผู้สมัครจัดยำนพำหนะน ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือกำร

เลือกตั้งหรือน ำกลับจำกที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจำกที่เลือกตั้ง

โดยไม่ต้องเสยีค่ำโดยสำรหรือค่ำจ้ำงซ่ึงต้องเสยีตำมปกติ 

 ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน

เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด 

 บทบัญญัติในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่กำรที่หน่วยงำนของรัฐจัดยำนพำหนะเพ่ืออ ำนวย

ควำมสะดวกแก่ผู้มีสทิธเิลือกตั้ง 

 มำตรำ ๕๙ ห้ำมมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชำติไทยเข้ำมีส่วนช่วยเหลือในกำรเลือกตั้ ง  หรือ

กระท ำกำรใดๆ เพ่ือประโยชน์แก่กำรเลือกตั้ง โดยประกำรที่อำจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้  

เว้นแต่กำรกระท ำน้ันเป็นกำรช่วยรำชกำรตำมที่ทำงรำชกำรร้องขอ หรือเป็นกำรประกอบอำชีพตำมปกติ

โดยสจุริตของผู้นั้น 

 มำตรำ ๖๐ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้ต ำแหน่งหน้ำที่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นคุณหรือเป็น

โทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นกำรกระท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่  

 ในกรณีมีหลักฐำนอันควรเช่ือได้ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้ง มีอ ำนำจสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขกำรกระท ำดังกล่ำว ใน

กรณจี ำเป็นให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้น้ันพ้นจำกหน้ำที่

เป็นกำรช่ัวครำว หรือสั่งให้ประจ ำกระทรวง ทบวง กรม ศำลำกลำงจังหวัด หรือที่ว่ำกำรอ ำเภอ หรือ

ห้ำมเข้ำเขตเลือกตั้งจนกว่ำจะมีกำรประกำศผลกำรนับคะแนนได้ 

 เพ่ือประโยชน์และควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรปฏบิัติงำนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตำม

วรรคสอง คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งอำจมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด

ด ำเนินกำรแทนได้โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๖๑ ห้ำมมิให้ผู้ใดท ำกำรโฆษณำหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรใดๆ อันเป็นคุณหรือ

เป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลำ ๑๘.๐๐ นำฬิกำของวันก่อนวันเลือกตั้งหน่ึงวันจนสิ้นสดุวันเลือกตั้ง  

 มำตรำ ๖๒ เมื่อได้มีประกำศให้มีกำรเลือกตั้งตำมมำตรำ ๘ ในเขตเลือกตั้งใดแล้วมิให้น ำ

กฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมืองมำใช้บังคับแก่กำร

โฆษณำหำเสยีงเลือกตั้ง 

 กำรโฆษณำหำเสยีงเลือกตั้งต้องไม่กระท ำโดยวิธีทำ พ่น หรือระบำยสซีึ่งข้อควำม ภำพ หรือ

รูปรอยใดๆ หรือโดยวิธีกำรปิดประกำศ ณ ที่ ร้ัว ก ำแพง ผนัง อำคำร สะพำน เสำไฟฟ้ำ หรือต้นไม้ 

บรรดำซึ่งเป็นทรัพย์สินของทำงรำชกำร หรือ ณ บริเวณที่เจ้ำของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน มิได้

อนุญำต เว้นแต่เป็นกำรปิดประกำศ ณ สถำนที่ที่ก ำหนดตำมมำตรำ ๖๓ 



๒๑๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณีที่มีกำรโฆษณำหำเสียงเลือกตั้งอันเป็นกำรฝ่ำฝืนวรรคสอง ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง  มีอ ำนำจ

หน้ำที่ท  ำลำย ปกปิด ลบ หรือล้ำงข้อควำม ภำพ หรือรูปรอยดังกล่ำว แต่ในกรณทีี่มิใช่ทรัพย์สนิของทำง

รำชกำร เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะมีอ ำนำจดังกล่ำวเมื่อได้รับค ำร้องขอจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง

ทรัพย์สนิ 

 มำตรำ ๖๓ เมื่อได้มีประกำศให้มีกำรเลือกตั้งตำมมำตรำ ๘ ในเขตเลือกตั้งใดแล้วให้เจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้ำนเมืองก ำหนดสถำนที่เพ่ือปิดประกำศโฆษณำหำเสยีงเลือกตั้งไว้ตำมควำมจ ำเป็น 

 มำตรำ ๖๔ เมื่อได้มีประกำศก ำหนดที่ เลือกตั้ งตำมมำตรำ ๑๗ แล้ว ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำ

สิ่งพิมพ์ แผ่นประกำศ หรือสิ่งอื่นใด มำปิดหรือแสดงไว้ภำยในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำร

ตำมค ำสั่งของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในกำรอ ำนวย

ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้สทิธเิลือกตั้งตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

 ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกำศ หรือสิ่งอื่นใด ปิดหรือแสดงไว้ภำยในที่เลือกตั้งอยู่ก่อน

หรือในวันเลือกตั้งอันเป็นกำรฝ่ำฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งท ำลำย ปกปิด 

หรือน ำออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง 

 

หมวด ๗ 

การลงคะแนนเลือกตั้ง 

 

 มำตรำ ๖๕ หีบบัตรเลือกตั้ง ให้มีลักษณะตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด ซึ่งต้อง

ก ำหนดให้สำมำรถมองเหน็ภำยในได้ง่ำย 

 มำตรำ ๖๖ บัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตำมแบบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด ซึ่งต้อง

ก ำหนดให้มีช่องท ำเคร่ืองหมำยส ำหรับผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งด้วย 

 มำตรำ ๖๗ ในวันเลือกตั้งให้เปิดกำรลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ ถึงเวลำ 

๑๕.๐๐ นำฬิกำ 

 มำตรำ ๖๘ ก่อนเร่ิมเปิดกำรลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งนับ

จ ำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งน้ันและปิดประกำศจ ำนวนบัตรเลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย 

และเมื่อถึงเวลำเปิดกำรลงคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง

ให้ผู้มีสทิธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งน้ันเห็นว่ำเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่ำ และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง

ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด แล้วให้บันทึกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว โดยให้ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งไม่น้อยกว่ำสองคนซ่ึงอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะน้ันลงลำยมือช่ือในบันทกึน้ันด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มี

สทิธเิลือกตั้งอยู่ในขณะนั้น 



๒๑๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๖๙ ในระหว่ำงเวลำเปิดกำรลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะ

ลงคะแนนเลือกตั้งไปแสดงตนต่อกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งโดยแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือ

แสดงบัตรหรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรที่มีรูปถ่ำยอันแสดงตนได้ตำมที่คณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งก ำหนด โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 บัตรประจ ำตัวประชำชนที่หมดอำยุแล้วให้ใช้แสดงตนตำมวรรคหน่ึงได้  

 เมื่อกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบช่ือในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธิเลือกตั้งแล้ว ให้อ่ำน

ช่ือและที่อยู่ของผู้น้ันดังๆ ถ้ำไม่มีผู้ใดทกัท้วงให้จดหมำยเลขบัตรและสถำนที่ออกบัตร และให้ผู้มีสทิธิ

เลือกตั้งลงลำยมือช่ือหรือพิมพ์ลำยน้ิวมือในบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นหลักฐำนตำมวิธีกำรที่

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด แล้วให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น

เพ่ือไปลงคะแนนเลือกตั้ง 

 ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงหรือกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งสงสัยว่ำผู้ซึ่งมำแสดงตนนั้นมิใช่ผู้มี

ช่ือในบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งบันทึกกำรทักท้วงหรือข้อ

สงสัยไว้เป็นหลักฐำน และให้ท ำกำรสอบสวนและวินิจฉัยว่ำผู้ถูกทักท้วง หรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีช่ือใน

บัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธเิลือกตั้งหรือไม่ แล้วให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งบันทกึค ำวินิจฉัยและลง

ลำยมือช่ือไว้ 

 มำตรำ ๗๐ ในกรณีที่ผู้มีสทิธิเลือกตั้งซ่ึงได้แจ้งเหตุตำมมำตรำ ๓๕ วรรคสอง มำแสดงตน

เพ่ือใช้สทิธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งบันทกึกำรใช้สทิธิเลือกตั้งไว้ในบัญชีรำยช่ือ

ผู้มีสทิธเิลือกตั้ง 

 มำตรำ ๗๑ กำรลงคะแนนเลือกตั้ งให้ท ำเคร่ืองหมำยกำกบำทลงในบัตรเลือกตั้ ง  ให้

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกหรือช่วยเหลือในกำรลงคะแนนเลือกตั้งของ

คนพิกำร  

 มำตรำ ๗๒ ในกรณีที่ผู้มีสทิธิเลือกตั้งไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ท ำเคร่ืองหมำย

ในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๗๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท ำเคร่ืองหมำยลงในบัตรเลือกตั้งแล้วให้พับบัตรเลือกตั้ง

เพ่ือมิให้ผู้อื่นทรำบได้ว่ำลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดแล้วให้น ำบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตร

เลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ำกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  และให้น ำควำมในมำตรำ ๗๑ วรรคสอง 

มำใช้บังคับกบักำรน ำบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งของคนพิกำรด้วยโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๗๔ ในระหว่ำงเวลำเปิดกำรลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

ต้องมิให้ผู้ใดเข้ำไปในที่เลือกตั้งเว้นแต่ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกบักำรเลือกตั้งหรือผู้ที่เข้ำไปเพ่ือใช้สทิธเิลือกตั้ง 

 มำตรำ ๗๕ ห้ำมมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่ำตนไม่มีสทิธเิลือกตั้งหรือไม่มีสทิธลิงคะแนนเลือกตั้ง

ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยำยำมลงคะแนนเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๗๖ ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้บัตรที่มิใช่บัตรเลือกตั้งซ่ึงกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งมอบ

ให้ตำมมำตรำ ๖๙ วรรคสำม ลงคะแนนเลือกตั้ง 



๒๑๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำบัตรเลือกตั้งออกไปจำกที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกำรกระท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

 มำตรำ ๗๗ ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำกำรใดๆ เพ่ือเป็นที่สงัเกตไว้ที่บัตรเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกำร

กระท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

 มำตรำ ๗๘ ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นกรณีตำม

มำตรำ ๗๓ 

 มำตรำ ๗๙ ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำกำรใดๆ ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ำมีผู้มำ

แสดงตนเพ่ือลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดจำกควำมจริง  

 ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นเหตุให้บัตรเลือกตั้งมีจ ำนวนผิดจำกควำมจริง 

 มำตรำ ๘๐ ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำกำรใดๆ โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยเพ่ือขัดขวำง

หรือหน่วงเหน่ียวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือเข้ำไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้งหรือมิให้

ไปถึง ณ ที่ดังกล่ำวภำยในก ำหนดเวลำเปิดกำรลงคะแนนเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๘๑ ห้ำมมิให้ผู้ใดจ่ำย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสทิธิ

เลือกตั้งเพ่ือจูงใจมิให้ไปลงคะแนนเลือกตั้งหรือกระท ำกำรใดๆ เพ่ือมิให้ผู้มีสทิธิเลือกตั้งไปลงคะแนน

เลือกตั้ง 

 ผู้ใดมีบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ งผู้อื่นตั้ งแต่สองคนขึ้ นไปไว้ในควำม

ครอบครองโดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่ำงวันประกำศให้มีกำรเลือกตั้งถึงวันถัดจำกวันเลือกตั้ง  ให้

ถือว่ำผู้นั้นกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง 

 มำตรำ ๘๒ ห้ำมมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใดส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่

ผู้สมัครใด 

 มำตรำ ๘๓ ในกรณีที่กำรลงคะแนนเลือกตั้ งในหน่วยเลือกตั้ งใดไม่สำมำรถกระท ำได้ 

เน่ืองจำกเกิดจลำจล อุทกภัย อคัคีภัย หรือเหตุสดุวิสยัอย่ำงอื่น ถ้ำเหตุดังกล่ำวเกิดขึ้ นก่อนวันเลือกตั้ง

ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดที่เลือกตั้งใหม่ในต ำบลเดียวกัน 

ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้ำไม่อำจก ำหนดที่เลือกตั้งใหม่ใน

ต ำบลเดียวกันและไม่เป็นกำรสะดวกที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ งจะไปลงคะแนนเลือกตั้ งในต ำบลอื่นให้

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศงดกำรลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย

เลือกตั้งนั้น แล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดและคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง

โดยเรว็ 

 ในกรณีที่เหตุตำมวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง

ประกำศงดกำรลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

โดยเรว็ 

 เมื่อได้มีประกำศงดกำรลงคะแนนเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำร

กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง



๒๑๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ประจ ำจังหวัด จัดให้มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่

สำมำรถจัดให้มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งได้ ในกำรนี้ ให้ประกำศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้ำไม่น้อย

กว่ำสำมวันและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยเรว็ 

 มำตรำ ๘๔ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ำกำรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดจะมิได้เป็นไป

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและให้คณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งมีอ ำนำจประกำศงดกำรลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น 

 เมื่อได้มีประกำศงดกำรลงคะแนนเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง

ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด จัด

ให้มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งน้ันภำยในย่ีสิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ประกำศงดกำร

ลงคะแนนเลือกตั้งในกำรนี้ ให้ประกำศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมวัน 

 มำตรำ ๘๕ เมื่อถึงก ำหนดเวลำปิดกำรลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วย

เลือกตั้ง ประกำศปิดกำรลงคะแนนเลือกตั้งและงดจ่ำยบัตรเลือกตั้งแล้วให้ท ำเคร่ืองหมำยในบัตร

เลือกตั้งที่เหลืออยู่เพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งก ำหนด และกรณีที่ผู้มำแสดงตนขอใช้สทิธติำมมำตรำ ๖๙ เหลืออยู่ในที่เลือกตั้งแต่ยังไม่ได้รับ

บัตรเลือกตั้งให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งจ่ำยบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มำแสดงตนนั้น และเมื่อได้

ท ำกำรลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง

ของหีบบัตรเลือกตั้ง 

 ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง จัดท ำรำยกำรเกี่ยวกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 

จ ำนวน 

 ผู้มำแสดงตน และรับบัตรเลือกตั้ง และจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วให้กรรมกำรประจ ำ

หน่วยเลือกตั้ง 

 ทุกคนลงลำยมือช่ือไว้ และประกำศให้ผู้มีสทิธเิลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งทรำบ 

 มำตรำ ๘๖ นับแต่เวลำที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือกำรลงคะแนนเลือกตั้งตำมมำตรำ ๖๘ 

จนถึงเวลำที่ได้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือกำรนับคะแนนเลือกตั้ง ห้ำมมิให้ผู้ใดซึ่งไม่มีอ ำนำจโดยชอบ

ด้วยกฎหมำยเปิด ท ำลำย ท ำให้เสียหำย ท ำให้เปล่ียนสภำพ ท ำให้ไร้ประโยชน์หรือน ำไปซึ่งหีบบัตร

เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หรือเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกบักำรเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๘๖/๑ เมื่อเสรจ็สิ้นกำรลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง

ปิดประกำศบัญชีรำยช่ือผู้มำใช้สทิธลิงคะแนนเลือกตั้งตำมรูปแบบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด

ไว้ที่หน่วยเลือกตั้ง หรือ ณ สถำนที่ที่ใกล้เคียงหน่วยเลือกตั้ง แล้วให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง

ไม่น้อยกว่ำสำมคนตำมที่คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งมอบหมำยเป็นผู้น ำหีบบัตรเลือกตั้งและ

เอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกบักำรเลือกตั้งไปยังสถำนที่นับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งน้ันโดยเรว็ 

 กำรจัดส่งหีบบัตรเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งต้องจัดท ำ

เคร่ืองหมำยเพ่ือป้องกันกำรเปิดหรือเปล่ียนหีบบัตร โดยมีกำรลงลำยมือช่ือกรรมกำรประจ ำหน่วย



๒๑๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

เลือกตั้งทุกคนก ำกับไว้ในลักษณะที่สำมำรถเห็นได้ง่ำยถ้ำมีกำรเปล่ียนแปลงหรือท ำลำย ทั้งนี้  ตำม

วิธกีำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

 กำรเตรียมกำรจัดส่งและขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็วภำยใน

ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก ำหนดไว้ส ำหรับหน่วย

เลือกตั้งนั้นโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใด

จัดส่งหีบบัตรล่วงเลยระยะเวลำ ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งผู้ได้รับมอบหมำยจัดท ำค ำช้ีแจง

แสดงเหตุผล ส่งให้คณะกรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้งพิจำรณำโดยพลัน หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ

แล้วเหน็ว่ำมีเหตุผลสมควรกใ็ห้รับหีบบัตรเลือกตั้งนั้นไว้ด ำเนินกำรนับคะแนนต่อไป โดยไม่เป็นเหตุให้

กำรเลือกตั้งเสยีไปหรือก่อให้เกดิควำมรับผิดใดตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำมให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งก ำหนด 

 [มาตรา ๘๖/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๖]  

 

หมวด ๘ 

การนบัคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง 

 

 มำตรำ ๘๗ ให้นับคะแนนเลือกตั้ งสมำชิกสภำท้องถิ่นทุกหน่วยเลือกตั้ งของแต่ละเขต

เลือกตั้งรวมกัน ณ สถำนที่นับคะแนนแห่งใดแห่งหน่ึงเพียงแห่งเดียว เว้นแต่กำรเลือกตั้งผู้บริหำร

ท้องถิ่นโดยตรงจำกประชำชน ให้ก ำหนดสถำนที่นับคะแนนดังน้ี 

 (๑) กรณีที่เป็นกำรเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครทุกหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขต

ท้องที่เดียวกนั ให้ก ำหนดสถำนที่นับคะแนนแห่งเดียวภำยในเขตท้องที่น้ัน 

 (๒) กรณีที่เป็นกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทุกหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใน

อ ำเภอเดียวกนั ให้ก ำหนดสถำนที่นับคะแนนแห่งเดียวภำยในอ ำเภอน้ัน 

 (๓) กรณีที่เป็นกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี ให้ก ำหนดสถำนที่นับคะแนนของทุกหน่วย

เลือกตั้ง ณ สถำนที่แห่งเดียวภำยในเขตเทศบำลน้ัน 

 (๔) กรณีที่เป็นกำรเลือกตั้งนำยกเมืองพัทยำ ให้ก ำหนดสถำนที่นับคะแนนของทุกหน่วย

เลือกตั้ง ณ สถำนที่แห่งเดียวภำยในเขตเมืองพัทยำ 

 (๕) กรณีที่เป็นกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ก ำหนดสถำนที่นับคะแนน

ของทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สถำนที่แห่งเดียวภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ัน 

 กำรรวมนับคะแนนเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นในเขตท้องที่เขตอ ำเภอหรือเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเขตดังกล่ำวมีจ ำนวนรำษฎรเกินกว่ำหนึ่งแสนคนหรือมีควำมจ ำเป็นตำม

ลักษณะพ้ืนที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะก ำหนดสถำนที่นับคะแนนเลือกตั้งมำกกว่ำหน่ึงแห่งตำม

ควำมเหมำะสมและจ ำเป็นกไ็ด้ 



๒๑๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้เร่ิมนับคะแนนเมื่อได้ส่งหีบบัตรเลือกตั้งจำกทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมำยัง

สถำนที่นับคะแนนครบถ้วนแล้ว 

 เมื่อนับคะแนนเสรจ็สิ้นแล้วให้คณะกรรมกำรนับคะแนนแสดงผลกำรนับคะแนนโดยเปิดเผย 

ณ สถำนที่นับคะแนนน้ัน 

 ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนดสถำนที่นับ

คะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็วันก่อนวันเลือกตั้ง โดยปิดประกำศ ณ ศำลำกลำงจังหวัด หรือ

ที่ ว่ำกำรอ ำเภอที่ตั้ งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ท  ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน สถำนที่นับคะแนน

เลือกตั้งและสถำนที่อื่นตำมที่เหน็สมควร 

 ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรนับ

คะแนนเลือกตั้ งก่อนวันเลือกตั้ งไม่น้อยกว่ำย่ีสิบวัน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรหนึ่ งคนและ

กรรมกำรมีจ ำนวนที่เพียงพอต่อกำรนับคะแนนซ่ึงต้องไม่น้อยกว่ำหกคน โดยแต่งตั้ งจำกผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งและต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 

 [มาตรา ๘๗ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ.๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๘๘ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ ก ำหนดรำยละเอยีด

เกี่ยวกบัวิธกีำรนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีเร่ืองดังต่อไปนี้  

 (๑) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับหีบบัตรเลือกตั้ง กำรตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้ง กำรเปิดหีบ

บัตรเลือกตั้ง และกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องให้สำมำรถตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งให้ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปรวม

กบัที่ได้รับคืนจำกหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้งกำรประกำศจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ใช้

ไปและที่ได้รับคืนจำกหน่วยเลือกตั้งและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้มีกำรนับคะแนนใหม่หรือกำร

เลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งน้ันในกรณทีี่จ ำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกนั 

 (๒) วิธีกำรเกบ็รักษำหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งเพ่ือรอกำรนับคะแนนเลือกตั้งและ

เมื่อเสรจ็สิ้นกำรนับคะแนน 

 (๓) วิธีปฏิบัติในกำรน ำบัตรเลือกตั้งทั้งหมดมำรวมกันและกำรนับบัตรเลือกตั้ง  ซึ่งต้อง

ก ำหนดมำตรกำรที่จะท ำให้ไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำเป็นกำรนับบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดในขณะ

นับคะแนนและกำรนับคะแนนจะต้องกระท ำให้แล้วเสรจ็ในรวดเดียว โดยห้ำมมิให้เล่ือนหรือประวิงกำร

นับคะแนน 

 (๔) วิธีกำรจัดสถำนที่นับคะแนนเลือกตั้งและวิธีกำรนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องกระท ำ

โดยเปิดเผยเพ่ือให้ผู้อยู่ในสถำนที่นับคะแนนเลือกตั้งเหน็กำรนับคะแนนเลือกตั้งโดยสะดวก 

 (๕) หลักเกณฑ ์วิธกีำรแต่งตั้ง และกำรคัดค้ำนกรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้ง 

 (๖) หลักเกณฑ์และวิธกีำรให้ผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้งร่วมสงัเกตกำรณ์และตรวจสอบกำร

นับคะแนนให้เกดิควำมบริสทุธิ์ยุติธรรม 



๒๑๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๗) วิธีกำรตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสยัว่ำกำรลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด

เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

 (๘) กำรส่งผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ งไปยังคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 [มาตรา ๘๘ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ.๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๘๙ ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำกำรใดๆ เพ่ือให้บัตรเลือกตั้งที่อยู่ในสถำนที่นับคะแนน

เลือกตั้ง มีจ ำนวนผิดจำกควำมจริง 

 มำตรำ ๙๐ ให้คณะกรรมกำรนับคะแนนส ำหรับบัตรเลือกตั้งที่ได้ท ำเคร่ืองหมำยในช่องไม่

ลงคะแนนเลือกตั้งและให้ประกำศจ ำนวนบัตรดังกล่ำวด้วย 

 ในกำรนับคะแนนหำกปรำกฏว่ำมีบัตรเสียให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่ำงหำกและห้ำมมิให้นับ

บัตรเสยีเป็นคะแนนไม่ว่ำกรณใีด 

 บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเป็นบัตรเสยี 

 (๑) บัตรปลอม 

 (๒) บัตรที่มิได้ท ำเคร่ืองหมำยใดๆ 

 (๓) บัตรที่ไม่อำจทรำบได้ว่ำลงคะแนนเลือกตั้งให้กบัผู้สมัครคนใด 

 (๔) บัตรที่ท  ำเคร่ืองหมำยเป็นที่สงัเกตตำมำตรำ ๗๗ 

 (๕) บัตรที่มีลักษณะตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศก ำหนด 

 ให้กรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่ำ “เสยี” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่ำเป็น

บัตรเสยีตำมควำมในอนุมำตรำใด และให้กรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้งลงลำยมือช่ือก ำกบัไว้ไม่น้อยกว่ำ

สำมคน 

 [มาตรา ๙๐ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ.๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๙๑ ห้ำมมิให้กรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่ำนบัตรเลือกตั้ง

นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจำกควำมเป็นจริงหรือกระท ำกำรใดโดยไม่มีอ ำนำจ

โดยชอบด้วยกฎหมำยให้บัตรเลือกตั้งช ำรุดเสียหำยหรือให้เป็นบัตรเสยีหรือกระท ำกำรใดแก่บัตรเสีย

เพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้หรือท ำรำยงำนกำรเลือกตั้งผิดจำกควำมจริง 

 [มาตรา ๙๑ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ.๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๙๒ เมื่อรวมผลกำรนับคะแนนเสร็จสิ้ นแล้วให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้น จ ำนวนบัตรเลือกตั้ง

ที่มีอยู่ทั้งหมดจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้และจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจำกกำรลงคะแนนและรีบท ำ

รำยงำนผลกำรนับคะแนนส่งไปยังคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดโดยเรว็ 



๒๑๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำส ำเนำบัญชีผู้มำใช้สทิธิ

เลือกตั้ง ซึ่งปรำกฏหลักฐำนกำรมำใช้สทิธใินหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยให้แล้วเสรจ็ภำยในสบิห้ำวันนับแต่

วันประกำศผลกำรนับคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น 

 ส ำเนำบัญชีตำมวรรคสองต้องเกบ็รักษำไว้ ณ ที่ท  ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้อง

ให้ผู้มีสทิธิคัดค้ำนกำรเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๐๒ มีสทิธิเข้ำถึงหรือคัดส ำเนำได้ในทุกกรณี โดยต้องเสีย

ค่ำใช้จ่ำยด้วยตนเอง 

 กำรประกำศผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง กำรรำยงำนผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง วิธีกำรและ

ระยะเวลำกำรเกบ็รักษำบัตรเลือกตั้งและเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งให้เป็นไปตำมระเบียบที่

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 [มาตรา ๙๒ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ.๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๙๓ ถ้ำกำรนับคะแนน ณ สถำนที่นับคะแนนไม่สำมำรถกระท ำได้ เนื่องจำกเกิด

จลำจล อุทกภัย อัคคีภัยหรือเหตุสุดวิสยัอย่ำงอื่น ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประกำศงดกำรนับคะแนนส ำหรับเขตเลือกตั้ งนั้น  แล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดและคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งโดยเรว็เพ่ือให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดก ำหนดวันและสถำนที่นับคะแนน

ต่อไปโดยต้องไม่เกนิสำมวันนับแต่เหตุดังกล่ำวสิ้นสดุลง 

 [มาตรา ๙๒ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ.๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๙๔ ในกรณีที่ผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งไม่ตรงกบัรำยงำนกำรใช้สทิธิเลือกตั้งของผู้

มีสทิธเิลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้

มีกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ถ้ำยังไม่ตรงกันอกีให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำว่ำจะสมควรมีค ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่หรือไม่ 

 มำตรำ ๙๕ เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดได้รับรำยงำนผลกำรนับคะแนน

เลือกตั้งตำมมำตรำ ๙๒ แล้วเห็นว่ำกำรเลือกตั้งและกำรนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง

ธรรม ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพ่ือประกำศผลกำรเลือกตั้ง  

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเห็นว่ำได้มีกำรทุจริตในกำรเลือกตั้งหรือ

กำรนับคะแนนเลือกตั้งหรือมีหลักฐำนอันควรเช่ือได้ว่ำกำรเลือกตั้งหรือกำรนับคะแนนเลือกตั้ง  มิได้

เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๗ ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นด้วยกับรำยงำนดังกล่ำวให้มีค ำสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือให้มี

กำรเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่กำรทุจริตหรือควำมไม่สจุริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่ำวหรือกำรฝ่ำฝืน มำตรำ ๕๗ 

มิได้เกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับเลือกตั้งหรือมิได้เป็นเหตุส ำคัญที่ท  ำให้ผู้น้ันได้รับเลือกตั้ง  



๒๑๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 บทบัญญัติตำมวรรคสองไม่เป็นกำรตัดอ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่จะด ำเนินกำร

สืบสวนสอบสวนหรือมีค ำสั่งตำมอ ำนำจหน้ำที่ของตนตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๙๖ ก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ ง ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจังหวัด

สืบสวนสอบสวนแล้วเห็นว่ำมีหลักฐำนอันควรเช่ือได้ว่ำผู้สมัครผู้ใดกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน

พระรำชบัญญัตินี้  หรือมีพฤติกำรณท์ี่เช่ือได้ว่ำผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท ำ สนับสนุน หรือรู้ เหน็เป็นใจ

ให้บุคคลอื่นกระท ำกำรดังกล่ำว หรือรู้ ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำวแล้วไม่ด ำเนินกำรเพ่ือระงับกำรกระท ำนั้น 

ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเห็นว่ำกำรกระท ำนั้นน่ำจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไป

โดยสจุริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำยงำนผลกำรสบืสวนสอบสวน

ต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพ่ือพิจำรณำสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งผู้สมัครที่กระท ำกำรเช่นน้ันทุกรำย

เป็นเวลำหนึ่งปีโดยให้มีผลนับแต่วันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค ำสั่ง 

 ในกำรสืบสวนสอบสวนตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด อำจตั้ง

คณะอนุกรรมกำรเพ่ือช่วยด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวนได้ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งก ำหนดและให้คณะอนุกรรมกำรได้รับค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

 ในกรณทีี่ปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดว่ำมีกำรกระท ำอนัเป็นกำรฝ่ำฝืน

ตำมวรรคหนึ่งไม่ว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้ใด ถ้ำเห็นว่ำผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำนั้น 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมีอ ำนำจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือด ำเนินกำรใดเพ่ือแก้ไข

ควำมไม่สุจริตและเที่ยงธรรมน้ันภำยในเวลำที่ก ำหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้น้ันไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง

ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สนันิษฐำนว่ำผู้สมัครผู้นั้นเป็น

ผู้สนับสนุนกำรกระท ำนั้น 

 มติของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพ่ือเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งตำมมำตรำนี้ ต้องมีคะแนนเสยีง

เป็นเอกฉันท ์

 เมื่อมีค ำสั่งเพิกถอนสทิธิเลือกตั้งผู้สมัครคนใดแล้วให้พิจำรณำด ำเนินกำรให้มีกำรด ำเนินคดี

อำญำแก่ผู้สมัครผู้นั้นด้วย 

 ในกรณีที่มีค ำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตำมมำตรำน้ี ภำยหลังวันลงคะแนนและผู้สมัครที่ถูก

เพิกถอนสทิธิเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้งในล ำดับที่ได้รับกำรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ัน ให้คณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้ง สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่และให้น ำควำมในมำตรำ ๙๕ วรรคสำม มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๙๗ เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้ว หำกภำยหลังมี

หลักฐำนอันควรเช่ือได้ว่ำผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระท ำกำรใดๆ โดยไม่สุจริตเพ่ือให้ตนเองได้รับ

เลือกตั้ง หรือกำรเลือกตั้งหรือกำรนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยง

ธรรมหรือมีกำรฝ่ำฝืน มำตรำ ๕๗ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง มีค ำสั่งเพิกถอนสทิธิเลือกตั้งผู้สมัคร

รับเลือกตั้งผู้นั้น มีก ำหนดเวลำหนึ่งปีหรือมีค ำสั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ แต่ต้องสั่งภำยใน

หนึ่งปีนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง เว้นแต่ควำมไม่สจุริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่ำวหรือกำรฝ่ำฝืน

มำตรำ ๕๗ มิได้เกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับเลือกตั้งหรือมิได้เป็นเหตุส ำคัญที่ท  ำให้ผู้น้ันได้รับเลือกตั้ง 



๒๒๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้น ำควำมในมำตรำ ๙๖ มำใช้บังคับกับกำรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ตำมมำตรำนี้ โดยอนุโลม 

 มำตรำ ๙๘ ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง มีค ำสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่และ

ปรำกฏผลท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค ำสั่งให้มี

กำรเลือกตั้งใหม่ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเดิมพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันประกำศผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

หรือวันที่มีค ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่แล้วแต่กรณ ีแต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทอืนกจิกำรที่ผู้น้ันได้กระท ำไป

ในหน้ำที่ก่อนวันประกำศผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือวันที่มีค ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่  

 ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ ำนำจสั่งระงับกำรกระท ำใดๆ ของผู้ได้รับเลือกตั้งที่อำจมี

ผลกระทบต่อกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นจำกกำรนับ

คะแนนเลือกตั้งใหม่หรือกำรเลือกตั้งใหม่ด ำรงต ำแหน่งเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิม 

ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง 

 มำตรำ ๙๙ ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ ๕๖ 

หรือเพิกถอนสทิธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด ตำมมำตรำ ๙๖ หรือมำตรำ ๙๗ ให้ผู้ซึ่งกระท ำกำร

ฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๖ หรือผู้ที่ ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งน้ัน ต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยตำมจ ำนวนที่

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด ซึ่งต้องไม่เกนิค่ำใช้จ่ำยในกำรให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ 

 ค่ำเสียหำยที่ได้รับชดใช้ตำมวรรคหน่ึง ให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำร

เลือกตั้งใหม่นั้น 

 มำตรำ ๑๐๐ ในกรณทีี่มีผู้สมัครเป็นผู้บริหำรท้องถิ่นเท่ำกับจ ำนวนผู้บริหำรท้องถิ่นที่จะพึงมี

ในเขตเลือกตั้งน้ันหรือในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นน้อยกว่ำหรือเท่ำกบัจ ำนวนสมำชิกสภำ

ท้องถิ่น ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งน้ัน ผู้สมัครจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้คะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำร้อย

ละสบิของจ ำนวนผู้มีสทิธเิลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งน้อยกว่ำร้อยละ

สบิของจ ำนวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประกำศ

ให้มีกำรเลือกตั้งใหม่หรือให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นที่ยังขำดอยู่ในเขตเลือกตั้งน้ัน  

 ในกรณทีี่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นน้อยกว่ำจ ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นที่จะ

พึงมีในเขตเลือกตั้ งน้ันและมิได้มีกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำท้องถิ่นที่ ยังขำดอยู่ตำมวรรคหน่ึง ให้

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้

สมำชิกสภำท้องถิ่นครบจ ำนวน 

 มำตรำ ๑๐๑ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๐๐ กำรเลือกตั้ งผู้บริหำรท้องถิ่นให้ผู้สมัครซึ่ งได้

คะแนนเลือกตั้งมำกที่สดุเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มี

กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นได้หน่ึงคนให้ผู้สมัครซ่ึงได้คะแนนเลือกตั้งมำกที่สดุเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 

แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นได้มำกกว่ำหน่ึงคนให้ผู้สมัครซ่ึงได้คะแนนเลือกตั้ง

มำกที่สดุเรียงตำมล ำดับลงมำในเขตเลือกตั้งน้ัน เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตำมจ ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นที่จะ

พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  



๒๒๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณีที่มีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ำกัน อันเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถเรียงล ำดับผู้ได้รับ

เลือกตั้งได้ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ำกันจับสลำกเพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบ

จ ำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ งน้ัน ซึ่งต้องกระท ำต่อหน้ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันตำมวิธกีำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศก ำหนด  

 

หมวด ๙ 

การคดัคา้นการเลือกตั้ง 

 

 มำตรำ ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศผลกำรเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดแล้ว 

หำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำสิบคน ผู้สมัคร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือนำยอ ำเภอในเขตเลือกตั้งนั้น 

เห็นว่ำกำรเลือกตั้งหรือกำรนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ันเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม

หรือไม่ถูกต้องให้มีสิทธิย่ืนค ำร้องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งภำยในสำมสิบวัน

นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง 

 เพ่ือประโยชน์ในกำรคัดค้ำนกำรเลือกตั้ งหรือกำรนับคะแนนเลือกตั้ งตำมวรรคหนึ่ ง

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง อำจก ำหนดหลักเกณฑ ์วิธกีำร และเงื่อนไขกำรคัดค้ำนกำรเลือกตั้ง หรือกำร

นับคะแนนเลือกตั้งได้ โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๑๐๓ เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้รับค ำร้องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งและพิจำรณำ

แล้วเห็นว่ำกำรเลือกตั้งหรือกำรนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสจุริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีกรณีกำร

ฝ่ำฝืนบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ีหรือมีกรณีที่เช่ือได้ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๗ ให้คณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้ง มีค ำสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือให้มีกำรเลือกตั้ งใหม่ เว้นแต่ควำมไม่สจุริตหรือไม่

เที่ยงธรรมหรือกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกตั้งหรือมิได้เป็นเหตุส ำคัญที่ท  ำให้ผู้น้ัน

ได้รับเลือกตั้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค ำสั่งยกค ำร้องคัดค้ำน 

 ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำค ำร้องคัดค้ำนตำมวรรคหนึ่ งให้แล้วเสร็จภำยใน

สำมสบิวัน นับแต่วันที่ได้รับค ำร้องคัดค้ำน ในกรณีจ ำเป็นอำจขยำยระยะเวลำได้ไม่เกนิสองคร้ัง คร้ังละ

ไม่เกนิสำมสบิวัน  

 ให้น ำมำตรำ ๙๘ มำใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค ำสั่งให้นับคะแนน

เลือกตั้งใหม่หรือให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ตำมวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๑๐๔ กำรพิจำรณำค ำร้องคัดค้ำนกำรเลือกตั้ ง  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง

ด ำเนินกำรไต่สวนและแสวงหำหลักฐำนทั้งปวงเพ่ือให้ได้ข้อเทจ็จริง  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมระเบียบที่

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 ในกำรพิจำรณำตำมวรรคหนึ่ ง คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งมีอ ำนำจสั่งให้หน่วยรำชกำร 

หน่วยงำน ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนดังกล่ำว เจ้ำหน้ำที่

อื่นของรัฐ พนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร หรือบุคคลใด มีหนังสือช้ีแจงข้อเทจ็จริงหรือมำให้
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ถ้อยค ำ หรือส่งเอกสำร หลักฐำน หรือพยำนหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำและมี

อ ำนำจขอให้ศำล ส่งเอกสำร หลักฐำนและพยำนหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำได้ 

 

หมวด ๑๐ 

การควบคุมการเลือกตั้ง 

 

 มำตรำ ๑๐๕ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ ำนำจหน้ำที่ควบคุมและด ำเนินกำรจัดให้มี

กำรเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม  

 มำตรำ ๑๐๖ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งอำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

จังหวัดหรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐด ำเนินกำรควบคุมดูแลกำรเลือกตั้งให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

 ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

จังหวัด หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐผู้ได้รับมอบหมำยตำมวรรคหน่ึงให้ชัดเจน โดยคณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งประจ ำจังหวัดหรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐผู้ได้รับมอบหมำยต้องด ำเนินกำรภำยใต้กำรก ำกับดูแล

ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะแต่งตั้งบุคคลอื่น 

เพ่ือช่วยเหลือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยกไ็ด้ กำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้คณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งพ้นจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติน้ี ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรหรือกำรสั่งกำรใดของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดหรือเจ้ำหน้ำที่อื่น

ของรัฐผู้ได้รับมอบหมำยมิได้เป็นไปโดยสจุริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ ำนำจสั่ง

ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงแก้ไขกำรด ำเนินกำรหรือกำรสั่งกำรน้ันได้ 

 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้กรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจังหวัดหรือ

เจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐผู้ได้รับมอบหมำยมีอ ำนำจเข้ำไปในที่เลือกตั้ง 

 มำตรำ ๑๐๗ ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดหรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐผู้

ได้รับมอบหมำยตำมมำตรำ ๑๐๖ เห็นว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท ำกำรไปในทำงที่อำจเกิดควำม

เสียหำยแก่กำรจัดกำรเลือกตั้งหรืออำจท ำให้กำรเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่

ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำตักเตือนที่ได้ให้ไว้ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งในกรณีจ ำเป็น

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดหรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐผู้ได้รับมอบหมำยอำจมีค ำสั่งให้

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุติหรือระงับกำรกระท ำดังกล่ำวไว้ช่ัวครำวได้ 

 เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งได้รับรำยงำนตำมวรรคหนึ่ งแล้วถ้ำเห็นด้วยกับรำยงำน

ดังกล่ำว หรือเมื่อเหตุตำมวรรคหนึ่งปรำกฏแก่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

มีอ ำนำจสั่งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ ำนวยกำรกำร
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เลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอื่น

ปฏบิัติหน้ำที่แทน 

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แต่งตั้งบุคคลอื่นปฏิบัติหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตำมวรรคสองให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมอบเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำร

เลือกตั้งและอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งและให้บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งมีอ ำนำจหน้ำที่

เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้อ ำนวยกำรกำร

เลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่ำกำรเลือกตั้งจะเสรจ็สิ้น 

 มำตรำ ๑๐๘ ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง มีค ำสั่งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้น

จำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรำ ๑๐๗ วรรคสอง ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นสมควรให้มี

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยด้วยให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชำของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือ

ด ำเนินกำรทำงวินัยในกำรน้ีให้ใช้ข้อเทจ็จริงที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็นหลักในกำร

พิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัย 

 

หมวด ๑๑ 

บทก าหนดโทษ 

 

 มำตรำ ๑๐๙ ผู้บังคับบัญชำหรือนำยจ้ำงผู้ใดขัดขวำง หน่วงเหน่ียว หรือไม่ให้ควำมสะดวก

โดยไม่มีเหตุอนัสมควรในกำรไปใช้สทิธเิลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชำหรือลูกจ้ำงแล้วแต่กรณี ต้องระวำง

โทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปีหรือปรับไม่เกนิสองหมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 มำตรำ ๑๑๐ เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งหรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ ำที่

เลือกตั้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๗ วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับ 

ตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 ถ้ำผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง เป็นข้ำรำชกำรพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร 

หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกจิ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐให้ผู้บังคับบัญชำของผู้น้ัน

ด ำเนินกำรทำงวินัยด้วย 

 มำตรำ ๑๑๑ ข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ผู้บริหำรท้องถิ่น 

สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ซึ่งสั่งตำมมำตรำ ๒๙ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำทหรือทั้งจ ำ

ทั้งปรับ 
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 มำตรำ ๑๑๒ ผู้ใดแจ้งเหตุตำมมำตรำ ๓๕ วรรคสองหรือมำตรำ ๓๖ วรรคหนึ่ง อนัเป็นเทจ็ 

ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดือนหรือปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 มำตรำ ๑๑๓ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ

ไม่เกนิสี่หมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 มำตรำ ๑๑๔ ผู้ใดกระท ำกำรอันเป็นเทจ็เพ่ือให้ผู้อื่นเข้ำใจผิดว่ำผู้สมัครผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืน

หรือไม่ปฏบิัติตำมพระรำชบัญญัตินี้  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสองปีหรือปรับไม่เกนิสี่หมื่นบำทและให้

ศำลสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดห้ำปี 

 ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ง เป็นกำรกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสทิธิกำรเลือกตั้ง

หรือเพ่ือไม่ให้มีกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่

หนึ่งแสนบำทถึงสองแสนบำทและให้ศำลสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดสบิปี 

 ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรแจ้งหรือให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ต้อง

ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่เจด็ปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หน่ึงแสนสี่หมื่นบำทถึงสองแสนบำทและให้ศำลสั่ง

เพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดย่ีสบิปี 

 ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคสอง หรือวรรคสำมเป็นกำรกระท ำหรือก่อให้ผู้อื่นกระท ำสนับสนุน

หรือรู้ เห็นเป็นใจของหัวหน้ำพรรคกำรเมืองให้ถือว่ำพรรคกำรเมืองนั้นกระท ำกำรอันอำจเป็นภัยต่อ

ควำมมั่นคงของรัฐตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 

 มำตรำ ๑๑๕ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด กรรมกำรกำร

เลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัตินี้  จงใจ

ไม่ปฏบิัติตำมหน้ำที่หรือกระท ำกำรอนัมิชอบด้วยหน้ำที่เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือกระท ำกำร

หรือละเว้นกระท ำกำรโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หน่ึงปี

ถึงสบิปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำทและให้ศำลสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดสบิปี 

 ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคหน่ึงกระท ำกำรตำมหน้ำที่โดยสจุริตย่อมได้รับควำมคุ้มครองไม่ต้อง

รับผิดทั้งทำงแพ่งหรือทำงอำญำ 

 มำตรำ ๑๑๖ ผู้สมัครผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๔ วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง

ห้ำปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงหน่ึงแสนบำทหรือปรับเป็นจ ำนวนสำมเท่ำของจ ำนวนเงินที่เกิน

จ ำนวนที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประกำศก ำหนดแล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำกันหรือ 

ทั้งจ ำทั้งปรับและให้ศำลสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดห้ำปี 

 มำตรำ ๑๑๗ ผู้สมัครผู้ใดไม่ย่ืนบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้งต่อคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหรือย่ืนหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมจริง

ตำมมำตรำ ๕๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้ง

ปรับและให้ศำลสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดห้ำปี 



๒๒๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ถ้ำข้อควำมในบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยที่ได้ย่ืนไว้ตำมมำตรำ ๕๕ วรรคหนึ่ง เป็นเทจ็ผู้ได้รับ

เลือกตั้งต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้ำปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำทและให้

ศำลสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดห้ำปี 

 มำตรำ ๑๑๘ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๗ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๗๕ มำตรำ ๘๙ หรือ มำตรำ ๙๑ 

ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสบิปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำทและให้ศำลสั่งเพิก

ถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดสบิปี 

 มำตรำ ๑๑๙ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๘ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้ำปีหรือปรับตั้งแต่

สองหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับและให้ศำลสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดห้ำปี 

 มำตรำ ๑๒๐ ผู้ซึ่งมิได้มีสญัชำติไทยผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๙ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปี

ถึงสบิปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท 

 มำตรำ ๑๒๑ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๑ หรือมำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน

หกเดือนหรือปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 มำตรำ ๑๒๒ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๒ วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือ

ปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำทหรือปรับแห่งละหนึ่งพันบำทแล้วแต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำกนัหรือทั้งจ ำทั้งปรับ  

 ค่ำปรับตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำส่งเป็นรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควำมผิดได้

เกดิขึ้น เพ่ือใช้ในกำรแก้ไขควำมเสยีหำยที่เกดิข้ึน 

 มำตรำ ๑๒๓ ผู้ใดจงใจกระท ำด้วยประกำรใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งช ำรุดหรือเสียหำยหรือให้

เป็นบัตรเสีย หรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ ต้องระวำงโทษ

จ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปีและปรับไม่เกนิสองหมื่นบำทและให้ศำลสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดห้ำปี 

 ถ้ำผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง เป็นเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง ต้องระวำงโทษ

จ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำทและให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งมีก ำหนดสบิปี 

 มำตรำ ๑๒๔ ในระหว่ำงเวลำเปิดกำรลงคะแนนเลือกตั้ งจนถึงเวลำปิดกำรลงคะแนน

เลือกตั้ง กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งผู้ใดเปิดเผยให้ผู้อื่นทรำบว่ำผู้มีสทิธิเลือกตั้งผู้ใดมำลงคะแนน

เลือกตั้ง หรือยังไม่มำลงคะแนนเลือกตั้งเพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวำงโทษจ ำคุก

ไม่เกนิหนึ่งปี หรือปรับไม่เกนิสองหมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 มำตรำ ๑๒๕ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๘๖ หรือมำตรำ ๘๖/๑ หรือจงใจ

ขัดขวำงมิให้มีกำรส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถำนที่นับคะแนนเลือกตั้งหรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ 

เพ่ือให้กำรส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่ำช้ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่น

บำทถึงสองแสนบำทและให้ศำลเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดสบิปี 

 [มาตรา ๑๒๕ แกไ้ขโดยพระราชบัญญติัการเลือกตั ้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๖] 



๒๒๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๑๒๖ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๖ วรรคสอง มำตรำ ๗๗ มำตรำ ๗๘ มำตรำ ๗๙ หรือ

มำตรำ ๘๐ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้ำปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำทหรือ

ทั้งจ ำทั้งปรับและให้ศำลสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดห้ำปี 

 มำตรำ ๑๒๗ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๘๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสบิปีหรือ

ปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับและให้ศำลสั่งเพิกถอนสทิธิเลือกตั้งมีก ำหนด

สบิปี 

 มำตรำ ๑๒๘ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๘๒ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 ในกรณีที่ผู้ฝ่ำฝืนตำมวรรคหน่ึงเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

ถ้ำได้แจ้งถึงกำรกระท ำดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

มอบหมำยก่อนหรือในวันเลือกตั้งผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 มำตรำ ๑๒๙ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นห รือ

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๐๗ วรรคสำม ต้อง

ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสองปีหรือปรับไม่เกนิสี่หมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 มำตรำ ๑๓๐ ผู้ใดขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก หรือจัดเล้ียงสรุำทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่ำง

เวลำ ๑๘.๐๐ นำฬิกำของวันก่อนวันเลือกตั้งหน่ึงวันจนสิ้นสดุวันเลือกตั้ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน

หกเดือน หรือปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 มำตรำ ๑๓๑ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีกำรเล่นกำรพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของกำรเลือกตั้ง 

ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้ำปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ

และให้ศำลสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดห้ำปี 

 มำตรำ ๑๓๒ ผู้ใดบังคับ ขู่เขญ็ ขัดขวำง หน่วงเหน่ียว หรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ อันเป็น

กำรท ำให้ผู้อื่นเสียสิทธิหรือไม่สำมำรถไปสมัครเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นได้  ต้อง

ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้ำปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำทและให้ศำลสั่งเพิกถอน

สทิธเิลือกตั้ง มีก ำหนดห้ำปี 

 มำตรำ ๑๓๓ สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดได้รับเลือกจำกสมำชิกสภำท้องถิ่นด้วยกนัให้ด ำรงต ำแหน่ง 

ผู้บริหำรท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่สจุริตและเที่ยงธรรม 

เนื่องจำกมีหลักฐำนเช่ือได้ว่ำตนเองได้กระท ำหรือก่อให้ผู้อื่นกระท ำสนับสนุนหรือยินยอมหรือรู้ เห็น

เป็นใจให้ผู้อื่นกระท ำกำรให้ เสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดอันอำจค ำนวณเป็น

เงินได้แก่สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้ใดเพ่ือจูงใจให้สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้นั้นลงคะแนนเสยีงเลือกตนเป็น

ผู้บริหำรท้องถิ่นหรืองดเว้นกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือให้ตนได้รับเลือกเป็นผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิก

สภำท้องถิ่นผู้ใดเรียกรับหรือยอม จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส ำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพ่ือ

ลงคะแนนหรืองดเว้นกำรลงคะแนนเลือกผู้บริหำรท้องถิ่น ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงย่ีสบิปีและ

ปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบำทถึงสี่แสนบำท และให้ศำลสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดสบิปี 



๒๒๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๑๓๔ ผู้ใดกระท ำหรือก่อให้ ผู้อื่ นกระท ำหรือสนับสนุนกำรให้สัญญำว่ำจะให้

ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือจูงใจให้สมำชิกสภำท้องถิ่นลงคะแนนเสยีงหรืองดเว้นกำรลงคะแนน

เสยีงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้บริหำรท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือกลั่นแกล้งไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ เพ่ือมิให้สมำชิกสภำท้องถิ่นได้รับเลือกเป็นผู้บริหำร

ท้องถิ่น ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสบิปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำทและให้

ศำลสั่งเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งมีก ำหนดสบิปี 

 มำตรำ ๑๓๕ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี เกิดขึ้ นในเขต

เลือกตั้ งใดให้ถือว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้ งนั้นเป็นผู้เสียหำย  ตำม

ประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 มำตรำ ๑๓๖ ในกรณีที่ได้มีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัตินี้ แก่กำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้วให้บรรดำ

บทบัญญัติตำมพระรำชบัญญัตินี้  ยังไม่ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทน้ันที่มี

ลักษณะดังต่อไปนี้  

 (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่ยังมีสมำชิกสภำท้องถิ่นด ำรงต ำแหน่งอยู่ให้สมำชิก

สภำท้องถิ่นนั้นยังคงด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะสิ้นสดุกำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชิกสภำท้องถิ่นนั้น

ทั้งคณะ 

 (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีกำรเลือกตั้ งผู้บริหำรท้องถิ่นโดยตรงและยังมี

ผู้บริหำรท้องถิ่นด ำรงต ำแหน่งอยู่ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นนั้นด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะสิ้นสุดกำรด ำรง

ต ำแหน่งของผู้บริหำรท้องถิ่นผู้นั้น 

 ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้มีประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหำรท้องถิ่น เป็นกำรทั่วไปอยู่แล้วก่อนพระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับและยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสรจ็ให้

ด ำเนินกำรต่อไปได้และให้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งคงด ำรงต ำแหน่ง

ต่อไปจนกว่ำกำรด ำรงต ำแหน่งจะสิ้นสดุลง 

 (๔) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ ว่ำงส ำหรับ

สมำชิกสภำท้องถิ่นที่ยังคงอยู่ในวำระตำม (๑) หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกตั้งทั่วไปตำม 

(๓) โดยให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปได้เช่นเดียวกบัผู้ที่ตนด ำรงต ำแหน่งแทนในระหว่ำงที่ยังไม่น ำบทบัญญัติ

แห่งพระรำชบัญญัติน้ี มำใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะตำมวรรคหน่ึง ให้น ำ

บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นที่ถูกยกเลิกโดยพระ

รำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่ง มำใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไปจนกว่ำจะสิ้นเหตุตำม 

(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณ ีและให้น ำบทบัญญัตินี้มำใช้กบักำรเลือกตั้งทั่วไปในคร้ังถัดไป 



๒๒๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณทีี่ยังคงใช้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่นที่ถูกยกเลิกโดยพระรำชกฤษฎีกำให้บรรดำอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ปลัดกระทรวงมหำดไทย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือนำยอ ำเภอ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งตำม

กฎหมำยดังกล่ำวเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำรน้ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

อำจสั่งเปล่ียนแปลงหรือมอบหมำยให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้ปฏบิัติหน้ำที่น้ันแทนกไ็ด้ 

 มำตรำ ๑๓๗ ในกรณีที่มีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัตินี้ แก่กำรเลือกตั้ ง

สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้วถ้ำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใดในประเภทนั้นยังมีสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นด ำรงต ำแหน่งอยู่ แต่

มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเหลือไม่ถึงหกสบิวันให้เร่ิมนับระยะเวลำตำมมำตรำ ๕๗ วรรคสอง ตั้งแต่วันที่

พระรำชกฤษฎีกำมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรฐัมนตรี 

 

(ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๗ ก วันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๔๕) 

 

 

พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิน่หรือผูบ้ริหารทอ้งถิน่ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 มำตรำ ๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ด ำเนินกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหำรท้องถิ่น โดยมีประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่

พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับและยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จให้ด ำเนินกำรต่อไปโดยยังไม่น ำวิธีกำรนับ

คะแนนกำรเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัตินี้มำใช้บังคับ 

 

(ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๑ ก วันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๔๗) 


