
 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้

การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และเป็นการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๒) พระราชบัญญตัิการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถิน่หรอืผู้บริหารท้องถิน่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“สภาท้องถิ่น”  หมายความว่า  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  สภากรุงเทพมหานคร  สภาเมืองพัทยา  และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  และผู้บริหารท้องถิ่น

หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหน้าพนักงานส่วนทอ้งถิน่”  หมายความว่า   ปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  และหัวหน้าพนักงานหรือ

หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“นายอ าเภอ”  หมายความรวมถึงผู้อ านวยการเขตและปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ า

กิ่งอ าเภอด้วย 

“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง 

ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“ผู้ได้รับเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่ก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าการออกเสียงลงคะแนน  

ณ  ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง 

“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนน  และให้หมายความ

รวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 

“อ าเภอ”  หมายความรวมถึงเขต  และกิ่งอ าเภอด้วย 

“ต าบล”  หมายความรวมถึงแขวงด้วย 

“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 

“ที่ว่าการอ าเภอ”  หมายความรวมถึงส านักงานเขต  และที่ว่าการกิ่งอ าเภอด้วย 

มาตรา ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง  การจัดการเลือกตั้งให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งเอง  หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ

ซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งแทน  การจัดการเลือกตั้งให้ด าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้  

้หนา   ๒๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือของหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น

หรือบุคคลอื่นใด  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคสอง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอ านวย

ความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดการเลือกตั้ง

ร้องขอ 

มาตรา ๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นประการอื่น  การใดที่ก าหนดให้แจ้ง  

ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร 

ให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

ราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้

บัญญัติให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่  

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  

เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว  

ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด  

ถ้ามิได้บัญญัติวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยท าเป็นระเบียบ  ประกาศ  

หรือค าสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป  เมื่อประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามวรรคหนึ่งด้วย  

ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๗ กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง  หรือปฏิบัติตามค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  หากได้กระท า

โดยสุจริต  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง  

้หนา   ๒๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๘ การพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

ตามพระราชบัญญัตนิี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

ซึ่งต้องก าหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ในการนี้  อาจก าหนดให้ศาลชั้นต้น  

ที่มีเขตอ านาจในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับค าร้องแทนเพ่ือจัดส่งให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัย  

หรืออาจให้ศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือด าเนินการอื่นที่จ าเป็นแทนศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  

องค์คณะผู้พิพากษา  ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  มีสิทธิได้รับ 

เบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด 

มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้ไม่เกินจ านวน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

มาตรา ๑๑ ให้จัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระ  หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ  เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าวาระ  

การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้  

ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้สมาชิกภาพของผู้ได้รับเลือกตั้ง  

เริ่มนับแต่วันเลือกตั้ง  และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่เหลืออยู ่

้หนา   ๒๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาให้มีการจัดการเลือกตั้ง

ตามวรรคหนึ่งได้ตามความจ าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ  โดยต้องระบุเหตุผลการมีค าสั่งดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา  ๒๕  โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ประกาศให้มี

การเลือกตั้ง  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการก าหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันเลือกตั้ง 

(๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง  ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้มี  

การเลือกตั้ง  และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 

(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง 

(๔) จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

ในเขตเลือกตั้ง 

(๕) จ านวนเขตเลือกตั้ง  ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือต าบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่

ภายในเขตเลือกตั้ง 

(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 

การก าหนดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งก าหนด  

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดไว้  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และสถานที่อื่น

ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร  

มาตรา ๑๓ ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎรมีหน้าที่จัดท า

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง 

มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๗๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จา่ย

ในการเลือกตั้งทั้งหมด  เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัด  

้หนา   ๒๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามความจ าเป็น 

มาตรา ๑๕ เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

สุจริต  และเที่ยงธรรม  นอกจากหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้  

ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งมีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการด าเนินการในเรื่องใด ๆ   ได้เท่าที่ 

ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด  

และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีอ านาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา  หรืองดเว้นการด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้นเพ่ือให้เหมาะสมแก่การด าเนินการเลือกตั้งใหม่

ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  สุจริต  และเที่ยงธรรมได้ 

มาตรา ๑๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร

เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันเลือกตั้ง  

ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ไม่ว่าจะมี 

ผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ  

และประกาศผลการเลือกตั้ง  หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือด าเนินการอื่นที่จ าเป็น  แล้วแต่กรณี  

โดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ในกรณีตามวรรคสอง  ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง

และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว  หากมีความจ าเป็นต้อง 

เรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น  ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าสมาชิก  

สภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

้หนา   ๒๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจ  

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือวินิจฉัย  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่มีการสั่งหรือค าวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานหรือรองประธาน 

สภาท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ได้ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างแล้ว  แม้ภายหลังศาลจะมีค าพิพากษา 

หรือค าสั่งว่าค าสั่งหรือค าวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ  ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลดังกล่าว

ไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการไปแล้ว 

หมวด  ๒ 
เขตเลือกตั้ง  หน่วยเลอืกตั้ง  และที่เลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๐  การก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง   ถ้าเขตใดมีจ านวน

ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ที่จะพึงมี  โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีจ านวนราษฎรใกล้เคียงกัน  

(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง   

ในกรณีที่อ าเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง  เท่ากับจ านวนสมาชิก  

ที่จะพึงมีในอ าเภอนั้น 

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง  การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร

หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา  ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง  และ

ต้องมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง   

เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง  เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะก าหนดไว้

เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๒๐ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้จัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน

มากที่สุด  และพ้ืนที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน  เว้นแต่ตามสภาพพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นท าให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพ้ืนที่ติดต่อกันได้  จะก าหนดให้เขตเลือกตั้งมีพ้ืนที่ไม่ติดต่อกัน

เท่าที่จ าเป็นก็ได้   

ในการก าหนดเขตเลือกตั้ง  จะใช้แนวถนน  ตรอก  ซอย  หรือแยก  คลอง  หรือแม่น้ าเป็นแนวเขต

ของเขตเลือกตั้งก็ได้  

การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๐  ให้ผู้อ านวยการทะเบยีนกลาง

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจ านวนราษฎรเป็นรายจังหวัด   

รายอ าเภอ  รายต าบล  รายหมู่บ้าน  รายเทศบาล  รายองค์การบริหารส่วนต าบล  และรายองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง

ประกาศจ านวนราษฎรทั้งประเทศ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด  เขตอ าเภอ  เขตต าบล  เขตหมู่บ้าน   เขตเทศบาล   

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่

แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๒๒ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

เป็นเขตเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๓ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหน่วยเลือกตั้ง

และที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้กระท าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้าวัน  โดยให้ท าเป็นประกาศปิดไว้  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และสถานที่อื่น 

ที่เห็นสมควร  รวมทั้งให้จัดท าแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง  ให้กระท าได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตัง้

ไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น 

จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  และให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ การก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๓  ให้ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทาง

มาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง  ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

จ านวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  ส าหรับในเขตเทศบาล  

เขตเมืองพัทยา  เขตกรุงเทพมหานคร  หรือเขตชุมชนหนาแน่น  อาจก าหนดให้ใช้แนวถนน  ตรอก  ซอย  

หรือแยก  คลอง  หรือแม่น้ าเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ  แต่ถ้าเห็นว่า

ไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จะก าหนดหน่วยเลือกตั้ง

เพิ่มขึ้นโดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ 

ที่เลือกตั้งตามมาตรา  ๒๓  ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้ายหรือ

เครื่องหมายอื่นใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศไว้ ด้วย  

และเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะก าหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตัง้กไ็ด้  

แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 

้หนา   ๒๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
การด าเนนิการเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๒๕ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) รับสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

(๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตั้ง  และด าเนินการเพ่ิมชื่อหรือถอนชือ่ผู้มีสิทธเิลือกตัง้  

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้ง  และการประกาศผล

การนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๖) ด าเนินการอื่นอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

การด าเนินการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่ปรากฏว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสยี

กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมใน 

การเลือกตั้ง  หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใด  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งปลัดจังหวัด  นายอ าเภอ  

หรือปลัดอ าเภอ  เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแทนก็ได้  

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือใน 

การปฏิบัติหน้าที่ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด 

้หนา   ๒๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้ง  หรือ  

ในเขตอ าเภอท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่  โดยจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาอยู่

ในเขตจังหวัดหรืออ าเภอนั้น  แล้วแต่กรณี  ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐจ านวนไม่เกิน

สองคนด้วยก็ได้  แต่มิให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว   

หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  และจ านวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดเป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งนั้นแทนก็ได้ 

มาตรา ๒๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  และการแต่งตั้ง 

เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) ก ากับดูแลและอ านวยการการเลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้ง  

และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน  และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  และ

รายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมอบหมาย 

้หนา   ๒๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีอ านาจ

แต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

หรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร 

มาตรา ๒๘ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตัง้ไม่น้อยกว่าห้าคน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน

ในทีเ่ลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง 

(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งอย่างน้อยสองคน  เพ่ือท าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  การฝึกอบรม  และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ

เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นว่า  

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่ เลือกตั้งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่  หรือกระท าการใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิจารณาเปลี่ยนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งได้

ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๒๙ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากมีกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตั้งไมค่รบจ านวน  ให้ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๒๘  เป็นกรรมการประจ า 

หน่วยเลือกตั้งให้ได้ครบจ านวน 

ในวันเลือกตั้ง  ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจ านวนแต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับ  

การแต่งตั้ง  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัตหิน้าที่ได้  และให้กรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า  

้หนา   ๒๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๒๘  เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมเติม 

ให้ครบจ านวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ในกรณีตามวรรคสอง  หากไม่มีกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตัง้มาปฏิบัติหนา้ที่เลยหรือมาแต่นอ้ยกวา่

กึ่งหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๒๘   

เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตัง้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตามวรรคสองและ

วรรคสาม  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๓๐ เมื่อมีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัตหินา้ที่ของผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือมีค าสั่งให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของ 

หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้น 

ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ 

ให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างซึ่งได้รับค าสั่งตามวรรคสองมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

มาตรา ๓๑ นอกจากหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  และพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

ในการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือนายอ าเภอ  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา

ความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้พบการกระท าความผิด

แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  หรือ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง 

ถ้าผู้พบการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๘  

หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการกล่าวโทษหรือด าเนินการตามหนา้ที่

และอ านาจ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประจ าที่เลือกตั้ง  พบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง  หรือได้รับแจ้งโดยมี

พยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือ  และผู้กระท าความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง  ให้เจ้าหน้าที่รักษา

ความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  มีอ านาจจับกุมและควบคุมตัว

ผู้กระท าความผิดส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป  โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระท าความผิดซึ่งหน้า 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

ผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ

เรียบร้อยในการเลือกตั้ง  แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   หรือ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานสอบสวน

ด าเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 

มาตรา ๓๔ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า  ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระท าการใด ๆ  โดยมิชอบ

ด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด  หรือด าเนินการใด ๆ  ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่

ผู้สมัครใด  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือกรรมการการเลือกตัง้  หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัด  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มอบหมาย  มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ 

้หนา   ๒๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง  มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท านั้นได้  

แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ  

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่  

ตามพระราชบัญญัตินี้  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๖ ค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอ าเภอ  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดตามบัญชีค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่าย

ค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดไว้  โดยค านึงถึงหน้าที่และอ านาจความรับผิดชอบและ

ความแตกต่างของปริมาณงานในการด าเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรือ

แต่ละแห่ง 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์  ควบคุมการพิมพ์  

และก าหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน  

การจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

หมวด  ๔ 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้และบญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๘ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
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(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง  

วันเลือกตั้ง  และ 

(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน  อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน

น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

มาตรา ๓๙ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 

(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา ๔๐ ในการเลือกตั้งครั้งใด  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจาก 

มีเหตุอันสมควร  ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด

ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน

เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ทั้งนี้  การแจ้งเหตุ

ดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพ่ือชี้แจงเหตุ

ดังกล่าว  โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งแทน  หรือ

จัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดตามวรรคหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า  เหตุที ่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งเหตุ 
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

การแจ้งเหตุ  วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์  บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ  สถานที่รับแจ้งเหตุ  

การพิจารณาการแจ้งเหตุ  และการอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งก าหนด  โดยในการก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย   

ในการนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดรายละเอียดของเหตุที่ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้

สิทธิเลือกตั้งไว้  เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งด้วย 

มาตรา ๔๑ เมื่อครบก าหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แต่งตั้งตามมาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา  ๔๐  

หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  ให้ผู้มี  

ส่วนได้เสียยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แต่งตั้งตามมาตรา  ๔๐  เพ่ือด าเนินการแก้ไข  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด 

มาตรา ๔๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้  

หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  

หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  

(๒) สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

(๓) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย 

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๔) ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
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(๕) ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

ท้องถิ่น  ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๖) ด ารงต าแหน่งเลขานกุารประธานสภาท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น  และ

เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจ ากัดสิทธิตามวรรคหนึ่ง  ให้มีก าหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้อีก  ให้นับเวลาการจ ากัดสิทธิ

ครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่  และหากก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธิครั้งก่อน  

ยังเหลืออยู่เท่าใดให้ก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๓  ให้ถูกต้องตามความจริง  และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ 

โดยเปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ าเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น  ที่ท าการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก่อนวนัเลือกตัง้

ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน  และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า  การจัดท าบัญชีรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน  

เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ  ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้แก้ไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ 
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศโดยเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง  มิให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ใน 

การตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 

มาตรา ๔๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน

ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่งแล้ว

ให้รีบตรวจสอบหลักฐาน  ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ิมชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจ้งให้ 

ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบ  แต่ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง   

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่

ได้รับหนังสือ  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้แจ้งหรือ  

ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีค าสั่งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ

ให้แจ้งไปยังผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  ในการนี้  ให้ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแจ้งให้ผู้แจ้งหรือเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศ

ตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  เพ่ือให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 

ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้มีชื่ออยู่

ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งถอนชือ่

้หนา   ๒๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ  ถ้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   

ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ

ภายในสามวันนับแต่วันได้รับค าร้อง  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีค าสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจาก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และให้น าความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นซึ่งมไิด้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้น

ของตน  เมื่อเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายน าหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีชื่อบุคคลนั้น

อยู่ในทะเบียนบ้าน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  มีค าสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้เจ้าบา้น

หรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ว 

กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม  ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐาน

แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และยื่นค าร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้เป็นที่สุดส าหรับการเลือกตั้งครั้งนั้น 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของบุคคลใด  และ

คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบค าพิพากษานั้นแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และ  

เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการบันทึกหรือปรับปรุงการบันทึกเดิมให้สอดคล้องกับค าพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น   

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่มีการถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั ้ง  

ตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๕  วรรคสองหรือวรรคสาม  หรือเพ่ิมชื่อบุคคลใดลงใน 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  หรือในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของบคุคลใดตามมาตรา  ๔๖  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

้หนา   ๒๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



แจ้งต่อผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพ่ือแก้ไขบัญชีรายชื่อ  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๓  ให้ถูกต้องด้วย   

มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ใน 

การเลือกตั้งโดยมิชอบ 

กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ใน  

การเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการย้ายโดยมีเหตุผล

อันสมควร 

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง 

(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 

ความในวรรคสอง  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ  สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  

หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศก าหนด  ที่ย้ายเจ้าหน้าที่  นักศึกษา  หรือพนักงาน

ของตน  หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด  เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

หมวด  ๕ 
ผู้สมัครรบัเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๔๙ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึง 

วันเลือกตั้ง  ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร 

รับเลือกตั้ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา ๕๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 

(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 

(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) 

(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้ง 

(๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอ่หนา้ทีห่รอื

ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  

(๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ  หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่ง

หน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน

เป็นผู้ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก  

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
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(๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

(๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

(๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง  

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือ  

ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๘) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่  

โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 

(๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก 

สภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หรือกฎหมาย

ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  มายัง  

ไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  

(๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ตามมาตรา  ๔๒  หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

จนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรอืรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิภา  หรือ

เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(๒๓) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือ  
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จะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน

หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบของทางราชการ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง  และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ 

ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ  หรือประพฤติตน

ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามา 

ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง  หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือแก่ราชการ  และยังไม่พ้น  

ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา ๕๑ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งก าหนด 

หลักฐานการสมัครตามวรรคหนึ่ง  ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร   เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้   

ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

ค่าธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้ตกเป็นรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ไม่มีหน้าที่ต้องคืน

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ใด 

มาตรา ๕๒ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับใบสมัครแล้ว

ให้ตรวจสอบใบสมัคร  เอกสาร  หลักฐาน  และค่าธรรมเนียมว่าครบถ้วนหรือไม่  ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วน  

ให้คืนเอกสาร  หลักฐาน  และค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้นในทันที 
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ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วปรากฏวา่

ผู้สมัครได้ส่งใบสมัคร  เอกสาร  หลักฐาน  และค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว  ให้ออกหลักฐานการรับสมัคร

รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามล าดับการยื่นสมัคร  และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน  

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร

ของผู้สมัครตามวรรคสอง  และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องและ  

ผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย  

ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  รูปถ่าย  และหมายเลขประจ าตัว

ของผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง  ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ทั้งนี้   

ให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ไว้  ณ  ที่ปิดประกาศ

ดังกล่าวด้วย 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม  ไม่เป็นการตัดอ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ที่จะด าเนินการตามมาตรา  ๕๖  

มาตรา ๕๓ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกหลักฐาน

การรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา  ๕๒  วรรคสองแล้ว ผู้สมัครจะถอนการสมัครมิได้ 

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด 

อันอาจค านวณเป็นเงินได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้ง 

ห้ามมิให้ผู้ใดให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด

อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๕ ผู้สมัครผู้ใดไม่มชีื่อในประกาศตามมาตรา  ๕๒  ให้มีสิทธิยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น 
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เพ่ือประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับค าร้องและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหนึ่ง  

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ านาจให้คณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉั ยเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๕๖ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า  ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว  ถ้าความปรากฏหรือได้รับแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

ยี่สิบวัน  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้วินจิฉัยใหแ้ล้วเสร็จก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่าสิบวัน  และถ้ามีหลกัฐาน

ตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 

ให้น าความในมาตรา  ๕๕  วรรคสองมาใช้บังคับกับการด าเนินการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม  

การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจ  ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด  การอุทธรณ์

ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตั้ง และให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัย

ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๗ ให้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร  

ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน 

เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครตามวรรคหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าตัว

ผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  

การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครและการจับสลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๕๘ ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจ าอยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  ให้ยื่นหนังสือ

แต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง 

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน 

มาตรา ๕๙ ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ ในที่ซึ่งจัดไว้  ณ  ที่ เลือกตั้งซึ่ งสามารถมองเห็น 

การปฏิบัติงานได้  และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง

้หนา   ๒๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่

การเลือกตั้ง 

ตัวแทนผู้สมัครอาจร้องทักท้วงได้เมื่อเห็นว่ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติการไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย  ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกค าทักท้วงนั้นไว้ 

ถ้าตัวแทนผู้สมัครกระท าการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง  และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ตัวแทนผู้สมัครออกไป  

จากที่เลือกตั้ง 

หมวด  ๖ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวธิีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรบัเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๖๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย

ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการก าหนดใหม่  และในกรณี

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เหมาะสม  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดใหม่ให้เหมาะสมต่อไป  ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดใหม ่

มิให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างด าเนินการหรือที่จะมีขึ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  

วันประกาศก าหนดค่าใช้จ่ายใหม่ 

ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือ 

วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่า 

จะจ่ายแทน  และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นไดน้ ามาให้ใช้หรือยกให้โดยไมค่ิดคา่ตอบแทน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์

ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม  ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้  ให้ค านวณ

ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น 

บรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและผู้สมัครได้รับ  

ทราบถึงการกระท าดังกล่าวแล้ว  ให้ถือว่าเป็นจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้หรือยินยอมตามวรรคสาม   

เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระท าเช่นว่านั้น

้หนา   ๒๘๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระท าดังกล่าว  ในการนี้  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป 

มาตรา ๖๑ ในการค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  ให้ค านวณ

ตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ  ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป

ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่

ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป  

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปก็ได้ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่าง  

ให้ผู้สมัคร  และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

มาตรา ๖๒ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน

การเลือกตั้ง  พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งไว้  

ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และ

สถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

รายละเอียดและวิธีการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน  

หรือเมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่า  

ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ประกาศก าหนด  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดท าการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ  

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  หรือภายใน

้หนา   ๒๘๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้ง  แล้วแต่กรณี  ถ้าผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นมีการกระท าดังกล่าว  ให้แจ้งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อไปโดยเร็ว  

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานการด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้ผลการสอบหาข้อเท็จจริง  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ถ้าคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเห็นว่าผู้นั้นกระท าการตามที่ถูกกล่าวหา  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อให้มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนส าหรับ

ต าแหน่งที่ว่าง  แต่ทั้งนี้  ไม่กระทบกับกิจการที่ผู้นั้นได้กระท าไปในหน้าที่ก่อนวันที่ศาลอุทธรณ์หรือ 

ศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่ง  ในการนี้ให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาและมีค าสั่งภายใน  

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง  ค าสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด 

กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่า 

ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ประกาศก าหนด  ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

มาตรา ๖๔ เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ให้ผู้สมัคร

หาเสียงเลือกตั้งได้ภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ  ให้กระท าได้ตั้งแต่  

หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา  ให้กระท าได้

ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๓) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต าแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือ 

ครบอายุ  ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

จนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๕) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้   เว้นแต่

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยค านึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม 

มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น  ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  หรือการชักชวนให้ไป

ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดท า  ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรี ยมเพ่ือจะให้  ทรัพย์สิน  หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง 

หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัดหรือศาสนสถานอื่น  สถานศึกษา สถานสงเคราะห์  หรือ

สถาบันอื่นใด 

(๓) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 

(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 

(๕) หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  ใช้อิทธิพลคุกคาม  ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด

ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 

ห้ามมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ นผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่ 

เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะ  

ตามวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือก่อนการลาออกจากต าแหน่งของ

ผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่โครงการหรือกิจกรรม

ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ  หรือภัยพิบัติสาธารณะ  หรือเป็นโครงการหรือ

กิจกรรมต่อเนื่องที่กระท าเป็นปกติอยู่แล้ว  หรือเป็นโครงการที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

การประกาศนโยบายหรือการด าเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ านาจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

้หนา   ๒๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับ

หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

ด าเนินการใดอันมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและ

วินิจฉัย  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าการด าเนินการนั้นมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าว  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป  

ความผิดตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่งเรื่องให้ส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจได้ 

มาตรา ๖๖ เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สุจริต  และเที่ยงธรรม  

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครก็ได้   

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว  ห้ามผู้สมัครด าเนินการ

หรือยินยอมให้มีการด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าว  

ผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงจ านวนเท่าใด  ให้แจ้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่  และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  ทั้งนี้  ตามวิธีการ 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ค่าตอบแทนตามวรรคสามต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย 

มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือการเลือกตั้ง

หรือน ากลับจากที่เลือกตั้ง  หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่ต้อง

เสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ 

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน

เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

้หนา   ๒๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖๘ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง  หรือ

กระท าการใด ๆ  เพ่ือประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  ทั้งนี้  

เว้นแต่การกระท านั้นเป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ  หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ

โดยสุจริตของผู้นั้น  

มาตรา ๖๙ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใด ๆ  อันเป็นคุณหรือ

เป็นโทษแก่ผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ  ระงับ  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระท าดังกล่าว   

ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่

เป็นการชั่วคราว  หรือสั่งให้ประจ ากระทรวง  ทบวง  กรม  ศาลากลางจังหวัด  หรือที่ว่าการอ าเภอ  หรือ

ห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้ 

มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ  อันเป็นคุณหรือ

เป็นโทษแก่ผู้สมัคร  นับตั้งแต่เวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๗๑ การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้

เฉพาะในสถานที่  รวมทั้งมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมอบหมายก าหนด  

มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุนและเผยแพร่ให้ประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง  

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และความปรากฏ

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าโดยทางใดว่า  การหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัตินี้   หรือค าสั่ ง   ระเบียบ  หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน  และ  

มีอ านาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูลโดยทันที  

มาตรา ๗๔ เมื่อได้มีประกาศก าหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา  ๒๓  แล้ว  ห้ามมิให้ผู้ใดน า

สิ่งพิมพ์  แผ่นประกาศ  หรือสิ่งอื่นใด  มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการด าเนินการ

้หนา   ๒๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ตามค าสั่งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์ในการอ านวย

ความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์  แผ่นประกาศ  หรือสิ่งอื่นใด  ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือ

ในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท าลาย  ปกปิด  หรือ

น าออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง 

หมวด  ๗ 
การออกเสียงลงคะแนน 

 
 

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่น

ที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือใน

การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจะก าหนดค่าใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าไปใช้ใน

การเลือกตั้งตามอัตราที่ก าหนดด้วยก็ได้ 

การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๗๖ การออกเสียงลงคะแนน  ให้กระท าได้โดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 

(๒) การลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้ง  

การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ก าหนด  โดยวิธีนัน้สามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตัง้ไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ

และสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า  และต้องเป็นวิธีการ  

ที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตาม  (๒)  มิให้น าความใน

มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๘  และมาตรา  ๘๙  มาใช้บังคับ  

้หนา   ๒๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๗๗ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง  ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด  ในการก าหนดลักษณะของหีบบัตรเลือกตัง้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งค านึงถึงหีบบัตรเลือกตัง้

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่แล้วเพื่อให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวได้ต่อไป  

มาตรา ๗๘ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา   

ถึงเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา  แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

เป็นอย่างอื่นก็ได้  แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง 

มาตรา ๗๙ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

นับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และปิดประกาศจ านวนบัตรเลื อกตั้งไว้ใน 

ที่เปิดเผย  และเมื่อถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

เปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย  แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้ง 

เป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า  และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด   

แล้วให้ท าการบันทึกการด าเนินการดังกล่าว  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้ง 

ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย  เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

มาตรา ๘๐ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์  

จะออกเสียงลงคะแนนน าบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้ง  แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียง

ลงคะแนน 

บัตรประจ าตัวประชาชน  แม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้ 

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๘๑ การออกเสียงลงคะแนน  ให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของ

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง  และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

้หนา   ๒๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ในการออกเสียง

ลงคะแนน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการอ านวย

ความสะดวกส าหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ  หรือจัดให้มีกา รช่วยเหลือ 

ในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ในการให้  

ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น   

เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพท าให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุไม่สามารถท าเครื่องหมายลงใน

บัตรเลือกตั้งได้  ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระท าการแทน  โดยความยินยอม

และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  ทั้งนี้  ให้ถือเป็นการออกเสียง

ลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร  อาจก าหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งส าหรับ 

คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  เป็นกรณีพิเศษ  โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้  

สิทธิเลือกตั้ง  ณ  สถานที่ดังกล่าว  และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว  ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 

ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  

การอ านวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง  การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิ  

ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  การลงทะเบียน

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ซึ่งต้องค านึงถึงความสะดวกของ 

ผู้ขอลงทะเบียนด้วย 

มาตรา ๘๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้พับ 

บัตรเลือกตั้งเพ่ือมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  แล้วให้

น าบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  หรือในกรณี

ตามมาตรา  ๘๒  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะช่วยใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแทนก็ได้  แต่ต้อง  

ท าต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น 

มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน

หรือออกเสียงลงคะแนน  

้หนา   ๒๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน  

ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ 

มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ทีบ่ัตรเลือกตัง้นอกจากเครื่องหมาย

ที่ลงคะแนน 

มาตรา ๘๗ ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด

ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพ่ือให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 

มาตรา ๘๘ ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยไม่มีอ านาจโดยชอบ  

ด้วยกฎหมาย  หรือกระท าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพ่ือออกเสียง

ลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง  หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจากความจริง 

มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น  

เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

มาตรา ๙๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือมิให้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้  หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป  ณ  ที่เลือกตั้ง  

หรือมิให้ไปถึง  ณ  ที่ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ 

มาตรา ๙๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย  แจก  หรือให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดแก่  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน  หรือกระท าการใด ๆ  เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

ไปออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ใดมีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปไว้ในความครอบครอง

โดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการ เลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง  ให้ถือว่า 

ผู้นั้นกระท าการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน  หรือ

ประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  หรือ  

งดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด 

้หนา   ๒๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๓ ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระท าได้  

เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น

ก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ 

ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก  แต่ถ้าไม่อาจก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้   

ให้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  

ประจ าจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะมีการเริ่มลงคะแนนแล้วหรือไม่   

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อ

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และ

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  ให้ผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สามารถจัดให้มี  

การลงคะแนนเลือกตั้งได้  ในการนี้  ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  

และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว  ถ้าจ าเป็นจะจัดให้มีการเลื อกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

ที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคสาม  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าจะไม่สามารถด าเนิน  

การเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดในมาตรา  ๑๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยาย

ระยะเวลาออกไปตามที่สมควรก็ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง

ตามวันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนด  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่

ก็ได้  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง 

้หนา   ๒๙๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๕ เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน  ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง  และงดจ่ายบัตรเลือกตัง้  

แล้วให้ท าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้  และจัดท ารายการ

เกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  จ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง  และจ านวนบตัรเลือกตั้งทีเ่หลอื  

แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  ได้ทราบ  

ในกรณีที่ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียง

ลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน   

แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้น

แสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งได้  และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแลว้  

จึงด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๙๖ ตั้งแต่เวลาที่เปิดการออกเสียงลงคะแนน  จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  

ห้ามมิให้ผู้ใดเปิด  ท าลาย  ท าให้เสียหาย  ท าให้เปลี่ยนสภาพ  หรือท าให้ไร้ประโยชน์  หรือน าไป

ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับหีบบัตรเลือกตั้งที่เก็บบัตรเลือกตั้งภายหลังจากการนับคะแนนแล้ว  

รวมตลอดทั้งบัตรเลือกตั้ง  เอกสาร  และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจ า  

หน่วยเลือกตั้งได้จัดท าขึ้นด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่เป็นการกระท าตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด  

หมวด  ๘ 
การนบัคะแนนเลอืกตัง้และการประกาศผลการเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๙๗ เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  โดยให้กระท า  ณ  ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

และให้กระท าโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๙๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้นับคะแนนส าหรับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใดด้วย 

มาตรา ๙๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีการใน

การนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ   เพ่ือให้บัตรเลือกตัง้ที่อยู่ในสถานที่นับคะแนนเลอืกตัง้

มีจ านวนผิดจากความจริง 

มาตรา ๑๐๐ ในการนับคะแนนเลือกตัง้  หากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งวินิจฉยัดว้ย

เสียงข้างมากว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสีย  ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก  และห้ามมิให้นับบัตรเสีย

เป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด 

บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

(๑) บัตรปลอม 

(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรเลือกตั้ง

นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

(๓) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน 

(๔) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  

(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด  เว้นแต่เป็นการลงคะแนน  “ไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด” 

(๖) บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  แล้วท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย  

“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  

(๗) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดว่าเป็นบัตรเสีย 

ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า  “เสีย”  และให้กรรมการประจ า 

หน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน 

้หนา   ๒๙๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐๑ ห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง  

นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง  หรือกระท าการใดให้บัตรเลือกตั้งช ารุด  

เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระท าการใดแก่บตัรเสียเพ่ือให้เปน็บตัรเลือกตัง้ที่ใช้ได้  หรือท ารายงาน

การเลือกตั้งผิดจากความจริง  

มาตรา ๑๐๒ เมื่อมีการรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ ง   ณ  ที่ เลือกตั้ ง เสร็จสิ้นแล้ว   

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  จ านวน

บัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้  และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนน

เลือกตั้ง  ทั้งนี้  ให้กระท าโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที  เพ่ือรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  

ในเขตเลือกตั้งนั้น  แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผล 

การนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการ  

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว 

การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง   วิธีการและ

ระยะเวลาการเก็บรักษาและท าลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ให้เป็นไป  

ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๑๐๓ ถ้าการนับคะแนนเลือกตัง้  ณ  หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้  เนื่องจาก

เกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดยเร็ว  เพ่ือให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนดวันและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งต่อไป

โดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  แต่ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือสูญหาย  หรือ 

การนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้

ด าเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นตามควรแก่กรณีก็ได้ 

้หนา   ๒๙๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่บัตรเสียตามมาตรา  ๑๐๐  เป็นบัตรปลอม  ให้คณะกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้งแยกบัตรปลอมออกไว้ต่างหาก  และรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งพิจารณาด าเนินการ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วให้มีหน้าที่ด าเนินการไต่สวน

ตรวจสอบโดยพลัน  ถ้ามิได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการทุจริต 

การเลือกตั้งหรือท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม  ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  

และสั่งให้ด าเนินการลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ 

บัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย  ในกรณีเช่นนั้น  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบได้  แต่ต้องแจ้งให้ผู้ สมัครทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะเปิด 

หีบบัตรเลือกตั้ง  โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทน  

มาแทนตนก็ได้  ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองว่าไม่มีการทุจริตหรือไม่มีกรณี

ไม่เที่ยงธรรม  ให้ด าเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป 

มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับ

จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบ

ความถูกต้อง  หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่ง

ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมทั้งแจ้งให้

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  และน าส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  พร้อมวัสดุ

อุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏวา่

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้สันนิษฐาน 

ว่าการเลือกตั้งในหนว่ยเลือกตั้งนั้นมิได้เปน็ไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
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ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย  ทั้งนี้   

ให้น าความในมาตรา  ๑๐๔  วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งว่า  การนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด

หรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่ง 

ให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด  แต่ทั้งนี้ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคสามเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้ผู้ได้รับ

เลือกตั้งเดิมพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งจากการนับ  

คะแนนเลือกตั้งใหม่  และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิม 

มาตรา ๑๐๖ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

ตามมาตรา  ๑๐๒  แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต

หรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา  

ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว  ให้มีค าสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  การนับ

คะแนนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 

มีการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  หรือมีกรณีอื่นที่ท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้รายงานต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน  

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคสาม  หรือเมื่อมีกรณีที่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  หรือมีกรณีอื่นที่ท าให้

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการไต่สวนโดยพลนั  

ถ้าผลการไต่สวนปรากฏว่ามีมูล  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  เว้นแต่การฝ่าฝืน

หรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้คะแนนในล าดั บที่จะได้รับเลือกตั้ง   

ในกรณีเช่นนี้ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีการลงโทษผู้กระท าความผิดต่อไปโดยเร็ว 
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เพ่ือประโยชน์ในการหาความจริง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจไต่สวน

ครอบคลุมถึงการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มิได้มีเหตุสงสัยดังกล่าวตามที่เห็นสมควรด้วย 

มาตรา ๑๐๗ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว

เห็นว่า  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป  

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท า  สนับสนุน  หรือ 

รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าว  หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับ 

การกระท านั้น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระท าการ

เช่นนั้นทุกรายไวเ้ป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง  

ค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนความใน 

วรรคหนึ่ง  ไม่ว่าเป็นการกระท าของผู้ใด  ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น  

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือด าเนินการใดเพ่ือแก้ไขความไม่สุจริต  

หรือความไม่เที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่ก าหนด  ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ด าเนินการตามค าสั่งของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท านั้น  

เว้นแต่ผู้สมัครนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว  

ในกรณีที่มีค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันออกเสียงลงคะแนน 

แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง  และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้ง  

ในล าดับที่ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  

มาตรา ๑๐๘ เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา  ๑๐๗  แล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจเพ่ือพิจารณา  ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า 

ผู้นั้นกระท าผิดตามมาตรา  ๑๐๗  ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี 

เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเกิดจาก 

การเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรอืเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ยื่นค าร้องตอ่ศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพ่ือพิจารณา  ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า  ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่ มิได้
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เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส าหรับการเลือกตั้งนั้น  และสั่งเพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเวลาสิบปี 

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น าส านวน  

การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา  และเพ่ือประโยชน์ 

แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งรับค าร้องตามวรรคสองไว้พิจารณาแล้ว  ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้

กระท าผิด 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่  ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด  และเป็นเหตุ

ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  ไม่ว่าจะมีค าร้องขอหรือไม่ให้ศาลสั่งให้ผู้นั้นต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับ  

การเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลมีค าสั่งเช่นว่านั้น  จ านวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลพิจารณาจากหลักฐาน

การใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อศาล 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง  เมื่อหักค่าใช้จ่ายของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว  

ที่เหลือจากนั้นให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ด าเนินการ

จัดการเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๑๑  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ส าหรับ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน  ให้ผู้สมัคร 

ซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง   

แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้ง

้หนา   ๓๐๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มากที่สุดเรียงตามล าดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด   

เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดับ 

ผู้ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้ง

ครบจ านวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  ซึ่งต้องกระท าต่อหน้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่า

คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่  และ

ด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่  

มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ านวนผู้บริหารท้องถิ่น

ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรบัเลือกตัง้เปน็สมาชิกสภาท้องถิน่เท่ากบัหรอืน้อยกวา่

จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  และมากกว่า

คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศ

ให้มีการเลือกตั้งใหม่  และด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

รายเดิมทุกรายซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด   ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใน 

การเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๑๒ ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑  

ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ด าเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง  

ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑  ส าหรับ 

สมาชิกสภาท้องถิ่น  หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว  ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้งดการจัด

ให้มีการเลือกตั้งต่อไป  และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่นนั้นจะครบวาระ  

้หนา   ๓๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้ 

เป็นอย่างอื่น 

หมวด  ๙ 
การด าเนนิการตรวจสอบการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๑๑๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือผู้สมัคร  มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณี  มิได้เป็นไป 

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

จนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่ 

(๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา  ๖๐  หรือมาตรา  ๖๒  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้ง 

จนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ

หรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน  ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับค าคัดค้านการเลือกตั้งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  

เพ่ือหาข้อเท็จจริงโดยพลัน  และพิจารณาด าเนินการตามหมวดนี้ แล้วแต่กรณีต่อไป  ทั้งนี้  การยื่นค าคัดค้าน

การเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระท าการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง  หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าตกัเตือน  ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้

หรือกรรมการการเลือกตั้ง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ระงับ  

ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือสั่งให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ

สั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

้หนา   ๓๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ พ้นจากหน้าที่   

ส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคล

ซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พ้นจากหนา้ที่

ความรับผิดชอบตามมาตรา  ๑๑๔  วรรคสอง  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้มีการด าเนินการ

ทางวินัยด้วย  ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อไป 

หมวด  ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๑๖ ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ากระท าการอันเป็น

การทุจริตในการเลือกตั้ง  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม 
มาตรา ๑๑๗ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง  หน่วงเหนี่ยว  หรือไม่ให้ความสะดวก

โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จ  เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  และ 

ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ  

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  

และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

้หนา   ๓๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ  

ผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 

หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 
ถ้าการกระท าตามวรรคสองหรือวรรคสาม  เป็นการกระท าหรือก่อให้ผู้อื่นกระท า   สนับสนุน

หรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการอันอาจเป็นภัยต่อ 

ความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

มาตรา ๑๑๙ กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระท าการอันมิชอบ

ด้วยหน้าที่เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  หรือกระท าการหรือละเว้นกระท าการโดยทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนไดร้ับมอบจากกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ช ารุดหรือเสียหาย  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และมิให้ถือว่า 

เป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์  

ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย 

อันมิใช่เป็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง  และเป็นการกระท าโดยมีเจตนาเพ่ือให้การเลือกตั้งไม่เป็นไป  

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้  หรือท า

หรือใช้บัตรปลอมเพ่ือใช้ในการออกเสียงลงคะแนน  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

้หนา   ๓๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง   

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๒๒ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  

ถ้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือ 

ยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน

สองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดขาย  จ าหน่าย  จ่ายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตเลือกตั้ง 

ในระหว่างเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน  จนถึงเวลา ๑๘.๐๐  นาฬิกาของ 

วันเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ  เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง  

ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงหา้ปี  หรือปรับตั้งแตส่องหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั  

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีก าหนดสิบปี  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด

ให้มีการเล่น 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้สมัคร  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  

หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 

มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๘  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน 

สี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี  

มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๔  มาตรา  ๖๕  (๑)  หรือ  (๒)  มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  

มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  หรือมาตรา  ๑๐๑   

ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แตห่นึง่ปีถงึสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั  

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

้หนา   ๓๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  หรือมาตรา  ๖๙  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึง่ปี

ถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี  

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๒  ถ้าผู้นั้นได้แจ้งถึงการกระท าอันเป็น

การฝ่าฝืนนั้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนถูกจับกุม  

ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรา  ๖๕  (๑)  หรือ  (๒)  

ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนน าจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความน าจับ 

มาตรา ๑๒๗ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๐  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี 

ถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือปรับเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนเงิน  

ที่เกินจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนด  แล้วแต่

จ านวนใดจะมากกว่ากัน  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๒๘ ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด  หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๖๒  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 
ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา  ๖๒  เป็นเท็จ  ผู้สมัครต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่

หนึ่งปีถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ  
ผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๒๙ ผู้ใด 
(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๔  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา  ๗๓  

หรือ 
(๒) ฝ่าฝืนมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  มาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๔  วรรคหนึ่ง 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๓๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

มาตรา ๑๓๑ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๘  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  

มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไม่เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก าหนดตามมาตรา  ๗๑   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง  ให้น าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความผิดได้เกิดขึ้น 
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๖  หรือจงใจขัดขวางการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  หรือ

กระท าด้วยประการใด ๆ  เพ่ือให้การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี  
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  
มีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๕  วรรคสอง  มาตรา  ๘๖  หรือมาตรา  ๙๐  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๗  หรือมาตรา  ๘๙  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี   หรือ 

ปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๓๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หรือกรรมการการเลือกตัง้ที่สั่งตามมาตรา  ๑๑๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี  หรือปรบั

ไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๘ ในการสืบสวนหรือไต่สวน  หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล  การชี้เบาะแสหรือ

ค าให้การของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้รายใด  

จะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการส าคัญ  และ

้หนา   ๓๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดนั้น  คณะกรรมการ

การเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไมด่ าเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว  ให้สิทธิในการด าเนินคดีอาญา

เป็นอันระงับไป  เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ  หรือไม่ไปเบิกความ  

หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค าไว้  ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง  

และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจด าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง  และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน  

ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีก าหนด

ระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่มนับ

ระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา  เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะมีค าสั่ง 

หรือค าพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นใน 

เขตเลือกตั้งใด  ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร  จะต้องรับโทษ 

ในราชอาณาจักร  และการกระท าของผู้เป็นตัวการด้วยกัน  ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้น  

แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร  ให้ถือว่าตัวการ  ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้นได้กระท า 

ในราชอาณาจักร 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๑๔๒ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เมื่อคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใด  ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ  และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ

ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว  

ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้  

้หนา   ๓๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และ

ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับส าหรับองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นนั้น  

(๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๕/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๖/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 

สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

(๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก

สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิน่  ลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๕) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๙/๒๕๕๙  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นเทศบาล  การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๖) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๔/๒๕๕๙  เรื่อง  การให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง  และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๗) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การแต่งตั้งนายก 

เมืองพัทยา  ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ให้อ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๔๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้

ใช้บังคับ  ให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๓๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๔๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิด

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และเพ่ือประโยชน์

แห่งการนี้  ให้ถือว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

ยังมีผลใช้บังคับอยู ่

การกระท าใด ๆ  อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ถ้าการกระท านั้นยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานสอบสวน  

พนักงานอัยการ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และศาล  มีอ านาจด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

มาตรา ๑๔๕ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือมติของคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ

พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๓๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง   และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาก 
การเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
จะมาโดยวิธีอ่ืนก็ได้  แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย  โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง 
ทีบ่ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๓๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒


