
พระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๕

              

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า

โดยทีเ่ป็นการสมควรให้มกีฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้ริหารท้องถิน่

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัย

อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยค�าแนะน�าและยนิยอมของรฐัสภา 

ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป แต่จะใช้บงัคับแก่การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ประเภทใดและเมื่อใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

การด�าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา ๓ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทใดแล้ว ให้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการ 

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทนั้น ดังต่อไปนี้

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

พ.ศ. ๒๕๓๑

(๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒

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

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

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

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

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

(๘) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนดให้การเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประเภทอืน่ เมือ่มพีระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคับพระราชบญัญติันีแ้ก่การเลอืกต้ัง

สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทอ่ืนนัน้ก่อน ให้กฎหมายว่าด้วย

การเลอืกตัง้สมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประเภทอืน่ ซึง่ถกูยกเลกิไป 

ตามวรรคหนึ่งยังคงให้ใช้บังคับแก่การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นซึ่งยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้

เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทใดแล้ว บรรดาบทกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั 

ประกาศหรือค�าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี

แทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต�าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“สภาท้องถิน่” หมายความว่า สภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั สภาเทศบาล สภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล สภากรงุเทพมหานคร สภาเมอืงพทัยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่
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“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความรวมถึง คณะผู้บริหารท้องถิ่น

“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าพนักงานหรือหัวหน้า

ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

“คณะกรรมการการเลอืกต้ัง” หมายความว่า คณะกรรมการการเลอืกต้ังตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ�าจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“นายอ�าเภอ” หมายความรวมถงึ ผูอ้�านวยการเขตและปลดัอ�าเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจ�ากิง่อ�าเภอ

“เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัย” หมายความว่า ข้าราชการต�ารวจหรอืข้าราชการพลเรอืน หรอื 

ข้าราชการทหารหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือสมาชิกอาสารักษาดินแดนหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐที่ได้รับ 

แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าที่เลือกตั้ง

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

“ผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้” หมายความว่า ผูไ้ด้รบัเลอืกต้ังเป็นสมาชกิสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถิน่

“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่ก�าหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น

“เขตเลอืกตัง้” หมายความว่า ท้องทีท่ี่ก�าหนดเป็นเขตเลอืกต้ังสมาชกิสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิาร

ท้องถิ่น

“หน่วยเลอืกตัง้” หมายความว่า ท้องถิน่ทีก่�าหนดให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ท�าการลงคะแนนเลือกต้ัง 

ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง

“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่ก�าหนดให้ท�าการลงคะแนนเลือกตั้ง และให้หมายความ

รวมถึงบริเวณที่ก�าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร

“อ�าเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอ�าเภอ

“ต�าบล” หมายความรวมถึง แขวง

“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

“ที่ว่าการอ�าเภอ” หมายความรวมถึง ส�านักงานเขตและที่ว่าการกิ่งอ�าเภอ

“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย

จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ

ออกประกาศ ระเบยีบ ข้อก�าหนด หรอืค�าสัง่ของคณะกรรมการการเลอืกต้ังเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญตันิี้
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หมวด ๑

บททั่วไป

              

มาตรา ๖ ให้ผู้มสีทิธิเลอืกตัง้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ผูส้มัครได้ไม่เกนิจ�านวนสมาชกิ

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง

การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให้มีการเลือกต้ังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที ่

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด�ารงต�าแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิก 

สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่วาระการด�ารง

ต�าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค�าสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง

ได้ตามความจ�าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีค�าสั่งดังกล่าวด้วย

ในการจัดให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ 

และอ�านวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

มาตรา ๘ เมื่อมีกรณีท่ีต้องการเลือกตั้ง ให้ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) วันเลือกตั้ง

(๒) วันรับสมัครเลือกต้ัง ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้ม ี

การเลือกตั้ง และต้องก�าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน

(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง

(๔) จ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

(๕) จ�านวนเขตเลือกต้ัง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับอ�าเภอหรือต�าบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่

ภายในเขตเลือกตั้ง

(๖) หลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้ง

การก�าหนดตาม (๑) (๒) (๔) และ(๕) ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ประจ�าจังหวัดก่อน

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่น

ตามที่ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร

มาตรา ๙ ให้ผู้อ�านวยการทะเบยีนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎรมหีน้าทีจ่ดัท�า

บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้จากทะเบยีนรายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง
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มาตรา ๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด  

เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ตามวรรคหนึง่ ให้คณะรฐัมนตรพีจิารณาจดัสรรเงนิอดุหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ตามความจ�าเป็น

มาตรา ๑๑ เพื่อให้การด�าเนินการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สุจริต และเที่ยงธรรม นอกจากอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจออกระเบียบ

เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการด�าเนินการในเรื่องใด ๆ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 

ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการ 

การเลือกต้ังมีอ�านาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา หรืองดเว้นการด�าเนินการที่เก่ียวกับการเลือกต้ัง

ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้นเพื่อให้เหมาะสมแก่การด�าเนินการเลือกตั้งใหม ่

ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได้

หมวด ๒

เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง

              

มาตรา ๑๓ การก�าหนดเขตเลือกตั้งส�าหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) การเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจ�านวน

ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกต้ังเกินหนึ่งแสนคน ให้แบ่ง

เขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑ์จ�านวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าเกินห้าหมื่นให้เพิ่ม

เขตเลือกตั้งในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง

(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอ�าเภอเป็นเขตเลือกต้ัง  

ในกรณทีีอ่�าเภอใดมสีมาชิกได้เกนิกว่าหนึง่คนให้แบ่งเขตอ�าเภอเป็นเขตเลือกต้ัง เท่ากับจ�านวนสมาชกิทีจ่ะพงึมี 

ในอ�าเภอนั้น

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง การเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกต้ัง การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือ

การเลอืกตัง้สมาชิกสภาเมืองพทัยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรอืเขตเมอืงพทัยาเป็นสีเ่ขตเลอืกตัง้ และต้องมจี�านวน

สมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
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(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง

(๕) การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะก�าหนดไว้

เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๑๔ ในการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องพยายามจัดให้มีจ�านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ัง 

ใกล้เคียงกันมากท่ีสุดและต้องแบ่งพื้นท่ีของแต่ละเขตเลือกต้ังให้ติดต่อกัน ในเขตเทศบาลหรือเขตชุมชน 

หนาแน่นอาจก�าหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแม่น�า้เป็นแนวเขตของเขตเลือกตั้งได้ ส�าหรับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มิให้น�าพื้นที่เพียงบางส่วนของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอื่น

มาตรา ๑๕ เพือ่ประโยชน์ในการแบ่งเขตเลอืกต้ังตามมาตรา ๑๔ ให้ผู้อ�านวยการทะเบยีนกลาง

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจ�านวนราษฎรเป็นรายจังหวัด รายอ�าเภอ 

รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนต�าบล รายต�าบล และรายหมูบ้่านให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ทราบภายใน

ยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางประกาศจ�านวนราษฎรทั้งประเทศ

ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเขตจังหวดั เขตอ�าเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

เขตต�าบล หรอืเขตหมูบ้่าน ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยมหีน้าทีแ่จ้งการเปล่ียนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

มาตรา ๑๖ การก�าหนดเขตเลือกตั้งส�าหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง

มาตรา ๑๗ ให้ผู้อ�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก�าหนดหน่วยเลอืกต้ัง

และที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง

การก�าหนดหน่วยเลือกต้ังและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

ยี่สิบวันโดยให้ท�าเป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานท่ีอื่นที่เห็นสมควร 

รวมทั้งให้จัดท�าแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย

การเปลีย่นแปลงเขตของหน่วยเลอืกต้ังหรือทีเ่ลือกต้ัง ให้กระท�าได้โดยประกาศก่อนวนัเลอืกตัง้ 

ไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ และ 

ให้น�าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๘ การก�าหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ให้ค�านึงถึงความสะดวกในการเดินทาง

มาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(๑) ให้ใช้เขตของหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังจ�านวน

น้อยจะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านข้ึนไปเป็นหน่วยเลือกต้ังเดียวกันก็ได้ ส�าหรับในเขตเทศบาล  

เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจก�าหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแม่น�้า 

เป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้

(๒) ให้ถือเกณฑ์จ�านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังละแปดร้อยคนเป็นประมาณแต่ถ้า 

เห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกต้ังของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะก�าหนด 

หน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ�านวนดังกล่าวก็ได้

การเลือกตั้งมาตรา ๑๗ ต้องเป็นสถานท่ีที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้ายหรือ

เครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกต้ังตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศไว้ด้วย  

และเพื่อประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือเพ่ือความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะก�าหนดทีเ่ลอืกต้ังนอกเขตของหน่วยเลอืกตัง้กไ็ด้ 

แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น

หมวด ๓

การด�าเนินการเลือกตั้ง

              

มาตรา ๑๙ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ�าจงัหวัดแต่งตัง้หวัหน้าพนักงานส่วนท้องถิน่

เป็นผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถ่ินนั้น และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า

สี่คนแต่ไม่เกินหกคน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตาม 

ประกาศ ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง หรือการมอบหมายของคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

การสรรหา การแต่งต้ัง ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ก�าหนด

มาตรา ๒๐ ให้ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ�านาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้

(๑) รับสมัครเลือกตั้ง

(๒) ก�าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง

(๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง

(๔) ตรวจสอบบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ และด�าเนนิการเพิม่ชือ่หรอืถอนชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

(๕) ด�าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนนเลือกต้ัง และการประกาศผล

การนับคะแนนเลือกตั้ง
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(๖) จัดให้มีหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(๗) ด�าเนินการอื่นอันจ�าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ใดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

อาจแต่งต้ังหรือมอบหมายให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการก�าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้ง

เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งของผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ตรวจสอบและให้ความเหน็ชอบในบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ และการเพิม่ชือ่หรอืถอนชือ่ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(๓) ก�ากับดูแล และอ�านวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกต้ัง 

และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

(๔) ก�าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และ

รายงานผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

(๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว ้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที ่

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดมอบหมาย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

มีอ�านาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งต้ัง 

คณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร

มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีค�าสั่งให้นายอ�าเภอด�าเนินการในเรื่องใดท่ีเป็นอ�านาจหน้าที่ของผู้อ�านวยการ

การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณทีีน่ายอ�าเภอได้รบัค�าสัง่ให้ด�าเนนิการในเรือ่งใดตามวรรคหนึง่ ให้บรรดาอ�านาจหน้าที่

ของผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์ปกครองส่วนท้องถิน่ตามพระราชบญัญตันิีใ้นเรือ่งนัน้เป็นอ�านาจหน้าที่

ของนายอ�าเภอ

มาตรา ๒๓ ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้อ�านวยการประจ�าหน่วยเลือกตั้งหนึ่งคน

(๒)๒ คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังจ�านวนเจ็ดคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 

หนึ่งคนและกรรมการอีกหกคน มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
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ในการประชมุเพือ่วนิจิฉยัปัญหาในการปฏบิติัตามอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการประจ�าหน่วย

เลือกตัง้ต้องมกีรรมการอยูใ่นการประชมุนัน้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดทีม่อียู ่และการลงมติ 

ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาด

ให้ผู ้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รักษา 

ความปลอดภัยประจ�าที่เลือกตั้งอย่างน้อยที่เลือกตั้งละสองคน

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง รวมทั้งอ�านาจหน้าท่ีของผู้อ�านวยการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง  

คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตัง้ และเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ�าทีเ่ลอืกตัง้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

มาตรา ๒๔ ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจ�า 

หน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบเจ็ดคน ให้กรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นแต่งตั้ง 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังจนครบเจ็ดคนไปพลางก่อนจนกว่า

กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วจะมาปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการ

ประจ�าหน่วยเลือกตั้งส�ารองไว้ ให้ผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

มาตรา ๒๕ เมือ่มกีารเลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

นัน้จดัให้พนกังานส่วนท้องถิน่ช่วยเหลอืและอ�านวยความสะดวกในการปฏบัิตหิน้าทีข่องผูอ้�านวยการการเลือกต้ัง 

ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ผู ้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมีค�าขอสั่ง 

ให้ข้าราชการ พนกังาน หรอืลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐัวสิาหกิจหรอืราชการส่วนท้องถิน่ซ่ึงปฏบัิติ

หน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้นให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้

ให้ข้าราชการ พนกังาน หรอืลกูจ้างซึง่ได้รบัค�าสัง่ตามวรรคสองมีหน้าทีป่ฏบิตัติามท่ีผู้อ�านวยการ 

การเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

มอบหมาย

มาตรา ๒๖ นอกจากหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ 

ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญามหีน้าทีร่กัษาความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภยัในการเลือกต้ัง

                                         
๒ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔
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ให้ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ�าเภอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา 

ความปลอดภัยประจ�าที่เลือกตั้งตามที่ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้พบการกระท�าความผิด

แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจหรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกต้ังหรือเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยประจ�าที่เลือกตั้ง

ถ้าผูพ้บการกระท�าความผดิตามวรรคหนึง่เป็นเจ้าพนกังานผูด้�าเนนิการเลอืกต้ังหรอืเจ้าหน้าที่

รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าที่เลือกตั้งให้ด�าเนินการ 

กล่าวโทษหรือด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

ในกรณทีีเ่จ้าหน้าทีร่กัษาความสงบเรยีบร้อยในการเลอืกตัง้หรอืเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั

ประจ�าทีเ่ลอืกตัง้พบการกระท�าความผดิตามพระราชบญัญติันีใ้นวนัเลอืกต้ัง หรอืได้รบัแจ้งโดยมพียานหลกัฐาน

อันน่าเชื่อถือ และผู้กระท�าความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย

หรอืเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ�าทีเ่ลอืกตัง้มอี�านาจจบักมุและควบคมุตวัผูก้ระท�าความผดิส่งพนักงาน

สอบสวนด�าเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระท�าความผิดซึ่งหน้า

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด  

ผู ้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ง  

ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการ

สอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

มาตรา ๒๙ ในกรณีทีม่ข้ีอเท็จจริงปรากฏแก่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ว่าข้าราชการการเมอืง 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา ผูบ้รหิารท้องถิน่ สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐกระท�าการ

ใด ๆ โดยมิชอบด้วยอ�านาจหน้าที่อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจหรือ

มอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท�านั้นได้

มาตรา ๓๐ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญติันี ้ให้ผูอ้�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ กรรมการการเลือกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ผูอ้�านวยการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้  

กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๑ ค่าตอบแทนของกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูอ้�านวยการ 

การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอ�าเภอ กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับ 

แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก�าหนดตามบัญชี
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มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ควบคุมการพิมพ์ 

และจัดส่งบัตรเลือกตั้ง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง

หมวด ๔

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

              

มาตรา ๓๓ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปี

(๒) มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

(๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง

วันเลือกตั้ง และ

(๔) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด

ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันท�าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน

น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

มาตรา ๓๔ บคุคลผูม้ลีกัษณะดังต่อไปนีใ้นวนัเลอืกต้ังเป็นบคุคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิธเิลอืกตัง้

(๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด

มาตรา ๓๕ ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ มีหน้าที่ 

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เว้นแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุดังต่อไปนี้ต่อผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้

(๑) เจ็บป่วย ไม่ว่าถึงขนาดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่

ค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึง

อ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความแตกต่างของปรมิาณงานในการด�าเนนิการเลอืกตัง้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรือแต่ละแห่ง
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(๒) มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

(๓) มีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

(๔) ไม่อยู่ในภูมิล�าเนาในเวลาเลือกตั้ง

(๕) เหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ท�าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันโดยจะจัดส่ง

หนังสือแจ้งเหตุนั้นทางไปรษณีย์ก็ได้ ในการนี้ ให้ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บันทึกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และเก็บหนังสือแจ้งเหตุนั้นไว้เป็น 

หลักฐาน

การแจ้งเหตุตามวรรคสอง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้น้ันท่ีจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในวันเลือกตั้ง

มาตรา ๓๖ ในกรณทีีม่ผีูม้สิีทธเิลอืกต้ังผู้ใดไม่ไปใช้สิทธเิลอืกต้ังโดยมไิด้แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕  

วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นท�าหนังสือแจ้งเหตุดังกล่าวต่อผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง และให้น�าความในมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อผู ้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือแจ้งเหตุ 

ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ท�าการตรวจสอบหลักฐานการลงคะแนนเลือกตั้ง ถ้าพบว่ามีผู้มาแสดงตนและลงคะแนน

เลือกตั้งแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาว่าจะสมควรมีค�าสั่งให้เพิกถอนผลการเลือกตั้ง

หรือไม่

มาตรา ๓๗ ผู้มีสทิธเิลอืกตัง้ผูใ้ดไม่ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้โดยมไิด้แจ้งเหตตุามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง  

หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นเสียสิทธิ ดังต่อไปนี้

(๑) สิทธิยื่นค�าร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) สทิธิร้องคัดค้านการเลอืกก�านนัและผูใ้หญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครองท้องที่

(๓) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก�านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

(๕) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน ตามกฎหมายว่าด้วย 

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

(๖) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีก�าหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
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มาตรา ๓๘ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกต้ังแล้ว ให้ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งตามมาตรา ๙ ให้ถูกต้องตามความจริง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย  

ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ�าเภอที่ต้ังอยู่ในเขตเลือกต้ังนั้น ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

ที่เลือกต้ังหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกต้ัง และสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควรก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน 

และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ในกรณีที่ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพบว่าการจัดท�าบัญชี 

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน

เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ให้ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค�าส่ัง 

ให้แก้ไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้

มาตรา ๓๙ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน

ไม่มช่ืีออยูใ่นบญัชีรายช่ือผู้มสีทิธิเลอืกต้ัง ให้แจ้งเป็นหนงัสอืต่อผูอ้�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน

เมื่อผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่ง

แล้วให้รบีตรวจสอบหลกัฐาน ถ้าเหน็ว่าผูแ้จ้งหรอืผู้มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้านเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ให้ผู้อ�านวยการ

การเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนนิการเพ่ิมช่ือผู้นัน้ลงในบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกต้ังโดยเรว็ 

และแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบ แต่ถ้าเห็นว่าบุคคลผู้แจ้งหรือผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิ 

เลือกตั้งให้ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งหรือเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ใน 

ทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีค�าสั่งเพ่ิมชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังและให้แจ้งไปยัง 

ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยเรว็ ในการนี ้ให้ผูอ้�านวยการการเลือกต้ังประจ�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

และแจ้งให้ผู้แจ้ง และเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว

มาตรา ๔๐ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ที่ได้ประกาศตาม ๓๘ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นออกจาก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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เมื่อผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีชื่อ 

อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีค�าสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิ 

เลือกตั้งและแจ้งให้ยื่นค�าร้องและเจ้าบ้านทราบ ถ้าผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นค�าร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันได้รับค�าร้อง  

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีค�าสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และให้น�าความ 

ในมาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเหน็ว่าบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ปรากฏชือ่บคุคลอืน่ซึง่มไิด้มชีือ่อยูใ่นทะเบียน

บ้านของตน เมื่อเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายน�าหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีชื่อบุคคล

นัน้อยูใ่นทะเบยีนบ้าน ให้ผู้อ�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรอืคณะกรรมการประจ�า

หน่วยเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มีค�าสั่งถอนชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้เจ้าบ้านหรือ 

ผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ว

กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และยื่นค�าร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้คณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เป็นที่สุด

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลใดและ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งค�าพิพากษานั้นแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อ�านวยการ 

การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๔๒ ในกรณทีีม่กีารถอนชือ่บคุคลใดออกจากบญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธเิลือกต้ังตามมาตรา ๓๘  

วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพิ่มชื่อบุคคลใดลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลใด 

ตามมาตรา ๔๑ ให้ผู้อ�านวยการการเลือกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แจ้งต่อผูอ้�านวยการทะเบยีนกลาง

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพื่อแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙ ให้ถูกต้องด้วย

มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู ้ใดด�าเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน ์

ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ

กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ในการ

เลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการย้ายโดยมี

เหตุผลอันสมควร

(๑) การย้ายบุคคลต้ังแต่สิบคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน
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(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อาศัยจริง

(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน

หมวด ๕

ผู้สมัคร การสมัครรับเลือกตั้ง และตัวแทนผู้สมัคร

              

มาตรา ๔๔ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและ

ที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึง

ปีที่สมัครรับเลือกตั้ง และ

(๔) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด

มาตรา ๔๕ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ

(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย

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

(๔) ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

(๕) ได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ�าคุกต้ังแต่สองปีขึน้ไป และได้พ้นโทษมายงัไม่

ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท

(๖) ต้องค�าพพิากษาถึงทีส่ดุว่ากระท�าความผิดตามพระราชบญัญติันี ้ไม่ว่าจะได้รบัโทษหรอืไม่  

โดยได้พ้นโทษหรือต้องค�าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

(๗) เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิเพราะ

ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๘) เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ารวย 

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(๙) เคยถูกถอดถอนออกจากต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายว่าด้วย 

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน แล้วแต่กรณีมายังไม่ถึงห้าปีนับถึง

วันเลือกตั้ง

(๑๐) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ตามมาตรา ๓๗ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 

สมาชิกวุฒิสภา
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(๑๑) เคยถกูคณะกรรมการการเลอืกตัง้สัง่เพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้มายงัไม่ถึงหนึง่ปีนบัแต่วนัที่ 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้มคี�าสัง่อนัเนือ่งมาจากการกระท�าการโดยไม่สจุรติตามพระราชบญัญตันิีห้รอืกฎหมาย

ว่าด้วยการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒุสิภาเพ่ือให้ตนเองหรอืผูอ่ื้นได้รบัเลอืกต้ัง หรือได้รบั

เลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต

(๑๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๓) เป็นผู้สมคัรรบัเลอืกต้ังเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒิุสภา หรอืเป็นผูส้มคัร 

รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๑๔) เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า

(๑๕) เป็นพนกังานหรอืลกูจ้างของหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรอืราชการส่วนท้องถ่ิน หรอื

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

(๑๖) เป็นกรรมการการเลอืกต้ัง กรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติแห่งชาต ิกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิตลุาการศาลรฐัธรรมนญู หรือผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา

(๑๗) ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด

มาตรา ๔๖ ในการสมคัรรบัเลือกต้ัง ให้ผูส้มคัรยืน่ใบสมคัรต่อผู้อ�านวยการการเลอืกต้ังประจ�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การย่ืนใบสมัครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานการสมัครพร้อมกับช�าระค่าธรรมเนียม

การสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๔๗ เมือ่ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบัใบสมคัรแล้ว

ให้บนัทกึการรบัสมคัรไว้เป็นหลกัฐานและออกใบรบัให้แก่ผูส้มคัรในวนันัน้ และให้ตรวจสอบหลกัฐานการสมคัร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร และสอบสวนว่าผู้สมัครมีสิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ ให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวัน 

นบัแต่วนัปิดการรบัสมคัร ถ้าผูส้มคัรมสีทิธทิีจ่ะสมคัรรบัเลอืกตัง้ได้ ให้ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลือกต้ัง 

ไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ�าเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ท�าการองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีชื่อผู้สมัคร รูปถ่ายผู้สมัคร และหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครที่จะใช้

ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

มาตรา ๔๘ เมื่อผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับ 

ให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งแล้ว ผู้สมัครจะถอนการสมัครมิได้และให้ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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มาตรา ๔๙ ผูส้มคัรผูใ้ดไม่มชีือ่ในประกาศตามมาตรา ๔๗ ให้มสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันท่ีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ในการนี้ ให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีค�าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตามค�าวินิจฉัยนั้น

เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับค�าร้องและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหนึ่ง  

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ�านาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดด�าเนินการแทนได ้

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ผู้น้ันมีสิทธิยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวันเพื่อให้ถอนชื่อ 

ผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้นั้น และให้น�าความในมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๑ ให้ก�าหนดหมายเลขประจ�าตวัผูส้มคัรเรยีงตามล�าดบัก่อนหลงัในการมาย่ืนใบสมคัร  

ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน

เมือ่ได้ก�าหนดหมายเลขประจ�าตัวผูส้มคัรตามวรรคหน่ึงแล้วจะเปลีย่นแปลงหมายเลขประจ�าตวั 

ผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการก�าหนดหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครและการจับสลาก ให้เป็นไป 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

มาตรา ๕๒ ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจ�าอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้ง

ตวัแทนของตนต่อผู้อ�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก่อนวนัเลอืกต้ังไม่น้อยกว่าเจด็วนั  

โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน

มาตรา ๕๓ ตวัผู้แทนผูส้มคัรต้องอยู่ในทีซ่ึ่งจดัไว้ ณ ท่ีเลอืกต้ังซึง่สามารถมองเหน็การปฏบัิติงานได้  

และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังหรือจับต้องบัตรเลือกตั้งหรือกล่าวโต้ตอบกับ

กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง

ตวัแทนผูส้มคัรอาจร้องทกัท้วงในเมือ่เหน็ว่ากรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ปฏิบติัการไม่ถกูต้อง 

ตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกค�าทักท้วงนั้นไว้

ถ้าตัวแทนผู้สมัครกระท�าการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกต้ัง และกรรมการประจ�า 

หน่วยเลือกต้ังได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งมีอ�านาจสั่งให้ตัวแทนผู้สมัคร

ออกไปจากที่เลือกตั้ง

หมวด ๖

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
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มาตรา ๕๔ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดประกาศก�าหนดจ�านวนเงินค่าใช้จ่าย 

ในการเลือกตั้งของผู ้สมัคร ตามเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังก�าหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกต้ังเกินจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ก�าหนดตามวรรคหน่ึง

จ�านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สิน

ที่บุคคลอื่นได้น�ามาให้ใช้หรือยกให้ไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของ 

ผู ้สมัครโดยผู้สมัครรับรู ้หรือยินยอม ในกรณีที่น�าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ค�านวณตามอัตราค่าเช่าหรือ 

ค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น

บรรดาเงนิทีบ่คุคลอืน่ได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสยีงเลือกต้ังให้ผูส้มัครและผู้สมคัรได้รบัทราบ

ถึงการกระท�าดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้หรือยินยอมตามวรรคสอง เว้นแต่ 

ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระท�าเช่นว่านั้นภายใน 

สามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระท�าดังกล่าว ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด 

ด�าเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป

มาตรา ๕๕ ภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัประกาศผลการเลอืกต้ัง ผู้สมคัรต้องยืน่บญัชรีายรบัและ

รายจ่ายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง 

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

เมือ่คณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าจังหวดัได้รบับญัชรีายรบัและรายจ่ายตามวรรคหน่ึงแล้ว 

ให้ปดิประกาศไว้ ณ ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าจังหวดั ทีท่�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น้ัน  

และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร

รายละเอยีดและวธิกีารจดัท�าและรบัรองความถกูต้องของบญัชรีายรับและรายจ่ายตามวรรคหน่ึง 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๖ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง เมื่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่าผู้สมัครผู้ใดใช้จ่าย 

ในการเลือกตั้งเกินจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดประกาศก�าหนด ให้คณะ

กรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัท�าการสอบหาข้อเทจ็จรงิโดยเรว็ ถ้าคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั

เห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีก�าหนดดังกล่าว ให้แจ้งพนักงานสอบสวน 

เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และถ้าผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้ง

หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว ให้มีค�าสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู้ได้รับ 

เลือกตั้งผู้นั้น และให้ด�าเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ส�าหรับต�าแหน่งที่ว่าง แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือน

กิจการที่ผู้นั้นได้กระท�าไปในหน้าที่ก่อนวันประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่

ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใด ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ได้รับ

เลอืกตัง้ ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มคี�าสัง่เพกิถอนผลการเลอืกตัง้ของผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้ผูน้ัน้และให้ด�าเนนิการ 

จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ส�าหรับต�าแหน่งที่ว่าง
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กรณทีีผู่ว่้าราชการจงัหวดัหรอืนายอ�าเภอมเีหตอุนัควรสงสยัและมหีลกัฐานทีน่่าเช่ือได้ว่าผู้สมคัร

ผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดประกาศก�าหนด  

ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเพื่อด�าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป

มาตรา ๕๗ เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกต้ังในกรณีอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

การด�ารงต�าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท�าการเพื่อจูงใจ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกต้ังให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน หรือให้งดเว้นการลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่

ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้

(๑) จัดท�า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

อันอาจค�านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

(๒) ให้ เสนอให้ หรือ สัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรง 

หรือทางอ้อมแก่ชมุชน สมาคม มลูนธิ ิวดั สถาบนัการศกึษา สถานสงเคราะห์ หรอืสถาบนัอืน่ใดทีค่ณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

(๓) ท�าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ

(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด

(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใด 

อันเกี่ยวกับผู้สมัครใด

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการเลือกตั้งอันเน่ืองมาจากการครบวาระการด�ารงต�าแหน่งของ

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นห้ามมิให้กระท�าภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

จนถึงวันเลือกตั้ง

การประกาศนโยบายหรอืการด�าเนนิการตามแนวทางในการแก้ปัญหาตามอ�านาจหน้าทีข่องท้องถิน่ 

ด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒)

เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ

เพื่อแนะน�าวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๘ ห้ามมใิห้ผูส้มคัรจดัยานพาหนะน�าผูม้สิีทธเิลอืกตัง้ไปยงัทีเ่ลอืกต้ังเพือ่การเลอืกตัง้ 

หรือน�ากลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปยังที่เลือกต้ังหรือกลับจากที่เลือกต้ังโดยไม่ต้องเสีย 

ค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปลงคะแนน 

เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด

บทบัญญัติในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออ�านวย 

ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๕๙ ห้ามมใิห้ผู้ซึง่มไิด้มสีญัชาติไทยเข้ามส่ีวนช่วยเหลอืในการเลอืกต้ังหรอืกระท�าการใดๆ  

เพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือโทษแก่ผู ้สมัคร ทั้งนี้ เว้นแต่การกระท�าน้ัน 

เป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น
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มาตรา ๖๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต�าแหน่งหน้าที่กระท�าการใด ๆ อันเป็นคุณหรือ 

เป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระท�าตามอ�านาจหน้าที่

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีอ�านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระท�าดังกล่าว ในกรณีจ�าเป็น 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว 

หรือสั่งให้ประจ�ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอ�าเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่า

จะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้

เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ตามวรรคสอง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบอ�านาจให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด 

ด�าเนินการแทนได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖๑ ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือโทษ

แก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

มาตรา ๖๒ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกต้ังตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกต้ังใดแล้ว มิให้ 

น�ากฎหมายว่าด้วยการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืงมาใช้บงัคบัแก่การโฆษณา

หาเสียงเลือกตั้ง

การโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังต้องไม่กระท�าโดยวิธีทา พ่น หรือระบายสีซึ่งข้อความ ภาพ หรือ

รูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ที่รั้ว ก�าแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ บรรดาซึ่ง

เป็นทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต เว้นแต่เป็นการปิด

ประกาศ ณ สถานที่ที่ก�าหนดตามมาตรา ๖๓

ในกรณีที่มีการโฆษณาเสียงเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามกฎหมายว่าด้วยการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืงมอี�านาจหน้าทีท่�าลาย 

ปกปิด ลบ หรือล้างข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว แต่ในกรณีที่มิใช่ทรัพย์สินของทางราชการเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นจะมีอ�านาจดังกล่าวเมื่อได้รับค�าร้องขอจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน

มาตรา ๖๓ เมือ่ได้มปีระกาศให้มีการเลอืกตัง้ตามมาตรา ๘ ในเขตเลอืกตัง้ใดแล้วให้เจ้าพนักงาน 

ท้องถิน่ตามกฎหมายว่าด้วยการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืงก�าหนดสถานที ่

เพื่อปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไว้ตามความจ�าเป็น

มาตรา ๖๔ เมื่อได้มีประกาศก�าหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดน�าสิ่งพิมพ์  

แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกต้ัง เว้นแต่เป็นการด�าเนินการตามค�าสั่งของ 

ผูอ้�านวยการการเลือกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่ประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้สทิธิ

เลือกตั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด
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ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือ

ในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งท�าลาย ปกปิด หรือน�าออกไป 

ไว้นอกที่เลือกตั้ง

หมวด ๗

การลงคะแนนเลือกตั้ง

              

มาตรา ๖๕ หีบบตัรเลอืกตัง้ ให้มลีกัษณะตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนดซ่ึงต้องก�าหนด 

ให้สามารถมองเห็นภายในได้ง่าย

มาตรา ๖๖ บตัรเลอืกตัง้ ให้เป็นไปตามแบบทีค่ณะกรรมการการเลอืกต้ังก�าหนดซ่ึงต้องก�าหนด

ให้มีช่องท�าเครื่องหมายส�าหรับผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

มาตรา ๖๗ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา 

๑๕.๐๐ นาฬิกา

มาตรา ๖๘ ก่อนเริ่มเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง 

นับจ�านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกต้ังนั้น และปิดประกาศจ�านวนบัตรเลือกต้ังไว้ในที่เปิดเผย 

และเมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกต้ัง 

ให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ซึง่อยู ่ณ ทีเ่ลอืกต้ังนัน้เห็นว่าเป็นหีบบตัรเลอืกต้ังเปล่า และให้ปิดหีบบตัรเลอืกตัง้ตามวธิกีาร 

ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด แล้วให้บันทึกการด�าเนินการดังกล่าวโดยให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่า

สองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในขณะนั้น

มาตรา ๖๙ ในระหว่างเวลาเปิดลงคะแนนเลือกต้ัง ให้ผู้มสีทิธเิลอืกต้ังซึง่ประสงค์จะลงคะแนน

เลือกตั้งไปแสดงตนต่อกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือแสดงบัตรหรือ

หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายอันแสดงตนได้ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังก�าหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

บัตรประจ�าตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วให้ใช้แสดงตนตามวรรคหนึ่งได้

เมือ่กรรมการประจ�าหน่วยเลอืกต้ังตรวจสอบชือ่ในบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกต้ังแล้วให้อ่านชือ่

และที่อยู่ของผู้นั้นดัง ๆ ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วงให้จดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นหลักฐานตามวิธีการที่คณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้ก�าหนด แล้วให้กรรมการประจ�าหน่วยเลอืกต้ังมอบบตัรเลอืกต้ังให้แก่ผูน้ัน้เพ่ือไปลงคะแนนเลอืกตัง้
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ในกรณทีีม่ผีูท้กัท้วงหรอืกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกต้ังสงสยัว่าผูซ้ึง่มาแสดงตนนัน้มใิช่ผูม้ชีือ่

ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังบันทึกการทักท้วงหรือข้อสงสัยไว้เป็น 

หลักฐาน และให้ท�าการสอบสวนและวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ ิ

เลือกตั้งหรือไม่ แล้วให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งบันทึกค�าวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว้

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาแสดงตน

เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งบันทึกการใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง

มาตรา ๗๑ การลงคะแนนเลือกตั้งให้ท�าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง

ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให้มีการอ�านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือในการลงคะแนน

เลือกตั้งของคนพิการ

มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ท�าเครื่องหมาย 

ในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง

มาตรา ๗๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังท�าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกต้ังแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้ง 

เพือ่มใิห้ผูอ้ืน่ทราบได้ว่าลงคะแนนเลอืกต้ังให้แก่ผูส้มคัรใด แล้วให้น�าบตัรเลอืกต้ังนัน้ใส่ลงในหีบบตัรเลอืกตัง้ 

ด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง และให้น�าความในมาตรา ๗๑ วรรคสอง มาใช้บังคับกับ 

การน�าบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งของคนพิการด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๗๔ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง

ต้องมิให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกตั้ง เว้นแต่ผู้หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง

มาตรา ๗๖ ห้ามมใิห้ผูใ้ดใช้บตัรทีม่ใิช่บตัรเลอืกตัง้ซ่ึงกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ มอบให้ 

ตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม ลงคะแนนเลือกตั้ง

ห้ามมิให้ผู้ใดน�าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระท�าตามอ�านาจหน้าที่

มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการใดๆ เพ่ือเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตรเลือกต้ัง เว้นแต่เป็น 

การกระท�าตามอ�านาจหน้าที่
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มาตรา ๗๘ ห้ามมใิห้ผูใ้ดน�าบตัรเลอืกตัง้ใส่ในหบีบตัรเลอืกตัง้ เว้นแต่เป็นกรณตีามมาตรา ๗๓

มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการใดๆ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามี 

ผู้มาแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดจากความจริง

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการใดๆ อันเป็นเหตุให้บัตรเลือกตั้งมีจ�านวนผิดจากความจริง

มาตรา ๘๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการใดๆ โดยไม่มีอ�านาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อขัดขวาง

หรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกต้ัง หรือมิให้ไปถึง  

ณ ที่ดังกล่าวภายในก�าหนดเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง

มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิ 

เลอืกตัง้เพือ่จงูใจมใิห้ไปลงคะแนนเลอืกตัง้ หรือกระท�าการใดๆ เพือ่มใิห้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไปลงคะแนนเลือกต้ัง

ผูใ้ดมบีตัรประจ�าตวัประชาชนของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูอ้ืน่ตัง้แต่สองคนขึน้ไปไว้ในความครอบครอง 

โดยไม่มเีหตอุนัสมควรในระหว่างวนัประกาศให้มกีารเลอืกตัง้ถงึวนัถดัจากวนัเลอืกต้ัง ให้ถอืว่าผูน้ั้นกระท�าการ

ตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๘๒ ห้ามมิให้ผูม้สีทิธเิลอืกต้ังผูใ้ดเรียก รบั หรือยอมจะรบัเงนิ ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์

อื่นใดส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใด

มาตรา ๘๓ ในกรณทีีก่ารลงคะแนนเลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้ใดไม่สามารถกระท�าได้ เนือ่งจาก

เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งให้ผู้อ�านวยการ 

การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนดที่เลือกตั้งใหม่ในต�าบลเดียวกันที่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 

สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจก�าหนดที่เลือกตั้งใหม่ในต�าบลเดียวกันและไม่เป็น 

การสะดวกท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไปลงคะแนนเลือกตั้งในต�าบลอ่ืน ให้ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง 

ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว

เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ผู้อ�านวยการ

การเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าจังหวดั  

จดัให้มกีารลงคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ในหน่วยเลอืกต้ังนัน้ภายในสบิห้าวนันบัแต่วันทีส่ามารถจัดให้มกีารลงคะแนน 

เลือกต้ังได้ ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกต้ังใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน และรายงานต่อ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
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มาตรา ๘๔ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังใดจะมิได้เป็นไป 

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจ

ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น

เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้อ�านวยการการเลือกตั้ง

ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด จัดให้มี 

การลงคะแนนการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศงดการลงคะแนน 

เลือกตั้ง ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน

มาตรา ๘๕ เมื่อถึงก�าหนดเวลาปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วย 

เลือกต้ังประกาศปิดการลงคะแนนเลือกตั้งและงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง แล้วให้ท�าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง 

ที่เหลืออยู่เพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ลงคะแนนเลือกต้ังไม่ได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด 

และกรณีที่ผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิตามมาตรา ๖๙ เหลืออยู่ในที่เลือกต้ังแต่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกต้ัง ให้คณะ

กรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังจ่ายบัตรเลือกต้ังให้แก่ผู้มาแสดงตนนั้นและเมื่อได้ท�าการลงคะแนนเลือกต้ัง 

เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง

ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังจัดท�ารายการเก่ียวกับจ�านวนบัตรเลือกต้ังทั้งหมด 

จ�านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจ�านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วให้กรรมการประจ�าหน่วย 

เลือกตั้งทุกคนลงลายมือชื่อไว้ และประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งทราบ

มาตรา ๘๖ นบัแต่เวลาทีไ่ด้ปิดหบีบตัรเลอืกต้ังเพ่ือการลงคะแนนเลอืกต้ังตามมาตรา ๖๘ จนถงึ

เวลาทีไ่ด้เปิดหบีบตัรเลอืกตัง้เพือ่การนบัคะแนนเลอืกต้ัง ห้ามมใิห้ผูใ้ดซึง่ไม่มอี�านาจโดยชอบด้วยกฎหมายเปิด  

ท�าลาย ท�าให้เสียหาย ท�าให้เปลี่ยนสภาพท�าให้ไร้ประโยชน์หรือน�าไปซึ่งหีบบัตรเลือกต้ัง บัตรเลือกต้ัง หรือ

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

มาตรา ๘๖/๑๓  (ยกเลิก)

                                         
๓ มาตรา ๘๖/๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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หมวด ๘

การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง

              

มาตรา ๘๗๔ เม่ือเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง

ด�าเนินการนบัคะแนนเลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้ โดยให้กระท�า ณ ทีเ่ลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลือกต้ังและ

ให้กระท�าโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน

มาตรา ๘๘๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและ 

รายละเอยีดในการนบัคะแนนเลือกต้ังของคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา

มาตรา ๘๙ ห้ามมใิห้ผู้ใดกระท�าการใด ๆ  เพ่ือให้บตัรเลอืกต้ังทีอ่ยูใ่นสถานทีน่บัคะแนนเลอืกตัง้ 

มีจ�านวนผิดจากความจริง

มาตรา ๙๐๖ ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนส�าหรับบัตรเลือกตั้งที่ได้ท�า

เครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งและให้ประกาศจ�านวนบัตรดังกล่าวด้วย

ในการนับคะแนนเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมาก 

ว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนเลือกตั้ง

ไม่ว่ากรณีใด

บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

(๑) บัตรปลอม

(๒) บัตรที่มิได้ท�าเครื่องหมายใดๆ

(๓) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครคนใด

(๔) บัตรที่ท�าเครื่องหมายเป็นที่สังเกตตามมาตรา ๗๗

(๕) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก�าหนด

ให้กรรมการประจ�าหน่วยเลอืกต้ังสลกัหลงัในบตัรเสยีว่า “เสีย” และให้กรรมการประจ�าหน่วย

เลือกตั้งลงลายมือชื่อก�ากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน

มาตรา ๙๑๗ ห้ามมิให้กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง 

นบัคะแนนเลอืกตัง้หรอืรวมคะแนนเลอืกตัง้ให้ผดิจากความจรงิ หรอืกระท�าการใดโดยไม่มอี�านาจโดยชอบด้วย

กฎหมายให้บตัรเลอืกตัง้ช�ารดุ เสยีหายหรอืให้เป็นบตัรเสยี หรอืกระท�าการใดแก่บตัรเสยีเพือ่ให้เป็นบัตรเลือกต้ัง 

ที่ใช้ได้ หรือท�ารายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง

                                         
๔ มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
๕ มาตรา ๘๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖ มาตรา ๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
๗ มาตรา ๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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มาตรา ๙๒๘ เม่ือมีการรวมผลการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการ 

ประจ�าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังของหน่วยเลือกต้ังนั้น จ�านวนบัตรเลือกต้ังที่มีอยู่

ท้ังหมด จ�านวนบตัรเลอืกตัง้ทีใ่ช้ และจ�านวนบตัรเลอืกตัง้ทีเ่หลอืจากการลงคะแนนเลอืกตัง้ ทัง้นี ้ให้กระท�าโดย 

เปิดเผยและรายงานผลการนบัคะแนนเลอืกต้ังต่อคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

โดยทันที เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วให้คณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศผลการนับคะแนนเลอืกตัง้ของเขตเลือกตัง้และรายงาน

แสดงผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดโดยเร็ว

การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง วิธีการและ 

ระยะเวลาการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกต้ัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๙๓๙ ถ้าการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท�าได้ เนื่องจากเกิดจลาจล 

อุทกภัย หรอืเหตสุดุวสิยัอย่างอืน่ ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ประกาศงดการนบัคะแนนส�าหรบัหน่วย

เลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ�าจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยเร็วเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด

ก�าหนดวัน และสถานที่นับคะแนนต่อไปโดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง

มาตรา ๙๔ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกต้ังไม่ตรงกับรายงานการใช้สิทธิเลือกต้ังของ 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้มี 

การนบัคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ถ้ายงัไม่ตรงกนัอีกให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าจงัหวดัเพือ่เสนอ

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาว่าจะสมควรมีค�าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่

มาตรา ๙๕ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนน 

เลือกตั้งตามมาตรา ๙๒ แล้วเห็นว่าการเลือกต้ังและการนับคะแนนเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเห็นว่าได้มีการทุจริตในการเลือกต้ังหรือ

การนับคะแนนเลือกต้ัง หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกต้ังหรือการนับคะแนนเลือกต้ังมิได้เป็นไป 

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง ถ้าคณะ

กรรมการการเลอืกตัง้เหน็ด้วยกบัรายงานดงักล่าว ให้มีค�าสัง่ให้นบัคะแนนเลอืกต้ังใหม่หรอืให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่  

เว้นแต่ การทุจริตหรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าว หรือการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มิได้เกี่ยวข้องกับ 

ผู้ได้รับเลือกตั้งหรือมิได้เป็นเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผู้นั้นได้รับเลือกตั้ง

                                         
๘ มาตรา ๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
๙ มาตรา ๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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บทบัญญัติตามวรรคสองไม่เป็นการตัดอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด�าเนินการ

สืบสวนสอบสวนหรือมีค�าสั่งตามอ�านาจหน้าที่ของตน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง

มาตรา ๙๖ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดสืบสวน

สอบสวนแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

มพีฤติการณ์ท่ีเช่ือได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผูอ้ืน่กระท�า สนบัสนนุ หรอืรูเ้หน็เป็นใจให้บคุคลอืน่กระท�าการดงักล่าว 

หรือรู้ว่ามีการกระท�าดังกล่าวแล้วไม่ด�าเนินการเพ่ือระงับการกระท�านั้น ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า

จังหวัดเห็นว่าการกระท�านั้นน่าจะมีผลให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดรายงานผลการสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครที่กระท�าการเช่นนั้นทุกรายเป็นเวลาหนึ่งปี โดยให้มีผลนับแต่วันท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีค�าสั่ง

ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดอาจตั้ง 

คณะอนกุรรมการเพือ่ช่วยด�าเนนิการเก่ียวกับการสบืสวนสอบสวนได้ ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ก�าหนด และให้คณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

ในกรณีท่ีปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดว่ามีการกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืน 

ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระท�าของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากการกระท�านั้น  

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดมีอ�านาจสั่งให้ผู ้สมัครผู้นั้นระงับหรือด�าเนินการใดเพื่อแก้ไข 

ความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่ก�าหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ด�าเนินการตามค�าส่ังของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุน

การกระท�านั้น

มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามมาตรานี้ต้องมีคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท์

เมื่อมีค�าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครคนใดแล้ว ให้พิจารณาด�าเนินการให้มีการด�าเนินคดี

อาญาแก่ผู้สมัครผู้นั้นด้วย

ในกรณทีีม่คี�าสัง่เพิกถอนสทิธเิลอืกต้ังตามมาตราน้ีภายหลงัวนัลงคะแนนและผูส้มคัรทีถ่กูเพิก

ถอนสทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ด้คะแนนเลอืกตัง้ในล�าดบัทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้ ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และให้น�าความในมาตรา ๙๕ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๙๗ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว หากภายหลัง 

มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ใดกระท�าการใดๆ โดยไม่สุจริตเพ่ือให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง

หรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือมีการ

ฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้มีค�าสั่งเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ ผู้สมัครรับเลือกตัง้ผู้นั้นมีก�าหนด

เวลาหนึ่งปี หรือมีค�าสั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ แต่ต้องสั่ง ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศผล 

การเลือกตั้ง เว้นแต่ความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าว หรือการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มิได้เกี่ยวข้องกับ 

ผู้ได้รับเลือกตั้งหรือมิได้เป็นเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผู้นั้นได้รับเลือกตั้ง
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ให้น�าความในมาตรา ๙๖ มาใช้บังคับกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

ตามมาตรานี้โดยอนุโลม

มาตรา ๙๘ ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลอืกต้ังมคี�าสัง่ให้นบัคะแนนเลอืกต้ังใหม่และปรากฏผล 

ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค�าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

ให้ผู้ได้รับเลือกต้ังเดิมพ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือวันที่มีค�าส่ังให้มี

การเลือกตั้งใหม่ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้นั้นได้กระท�าไปในหน้าที่ก่อนวันประกาศ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือวันที่มีค�าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจสั่งระงับการกระท�าใดๆ ของผู้ได้รับเลือกต้ังที่อาจม ี

ผลกระทบต่อการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้

ให้ผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาท้องถ่ินจากการนบัคะแนนเลอืกต้ังใหม่หรอืการเลอืกตัง้ใหม่

ด�ารงต�าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิมซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๙๙ ในกรณทีีค่ณะกรรมการการเลอืกต้ังมคี�าสัง่ให้มกีารเลือกต้ังใหม่ตามมาตรา ๕๖ หรอื

เพกิถอนสิทธเิลอืกตัง้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผูใ้ดตามมาตรา ๙๖ หรอืมาตรา ๙๗ ให้ผูซ้ึง่กระท�าการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖  

หรือผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามจ�านวนที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ก�าหนด ซึ่งต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายในการให้มีการเลือกตั้งใหม่

ค่าเสียหายที่ได้รับชดใช้ตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ม ี

การเลือกตั้งใหม่นั้น

มาตรา ๑๐๐ ในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ�านวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงม ี

ในเขตเลอืกตัง้นัน้ หรอืในกรณทีีม่ผู้ีสมคัรเป็นสมาชกิสภาท้องถ่ินน้อยกว่าหรอืเท่ากับจ�านวนสมาชกิสภาท้องถิน่

ท่ีจะพึงมีในเขตเลอืกตัง้นัน้ ผูส้มคัรจะได้รบัเลอืกตัง้ต่อเมือ่ได้คะแนนเลอืกต้ังไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของจ�านวน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกต้ังนั้น ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกต้ังน้อยกว่าร้อยละสิบของจ�านวนผู้มีสิทธ ิ

เลือกตั้งในเขตเลือกต้ังนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือ 

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยังขาดอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น

ในกรณีท่ีมีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินน้อยกว่าจ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ท่ีจะพงึมีในเขตเลอืกตัง้นัน้ และมไิด้มกีารเลอืกตัง้สมาชิกสภาท้องถิน่ทีย่งัขาดอยูต่ามวรรคหนึง่ให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สมาชิกสภาท้องถิ่น

ครบจ�านวน

มาตรา ๑๐๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๐ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนน

เลือกต้ังมากที่สุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ส�าหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินในเขตเลือกต้ังท่ีมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้ง

ทีม่กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่ได้มากกว่าหนึง่คน ให้ผูส้มคัรซ่ึงได้คะแนนเลอืกต้ังมากทีส่ดุเรยีงตามล�าดบั

ลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
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ในกรณทีีม่ผู้ีสมคัรได้คะแนนเลอืกตัง้เท่ากนัอนัเป็นเหตใุห้ไม่สามารถเรยีงล�าดับผูไ้ด้รบัเลือกต้ัง 

ได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกต้ังเท่ากันจับสลากเพ่ือให้ได้ผู้รับเลือกต้ังครบจ�านวนที่จะพึงม ี

ในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระท�าต่อหน้าผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  

ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก�าหนด

หมวด ๙

การคัดค้านการเลือกตั้ง

              

มาตรา ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังของเขตเลือกตั้งใดแล้ว 

หากผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอในเขตเลือกตั้งนั้นเห็นว่า 

การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ถูกต้อง  

ให้มีสิทธิย่ืนค�าร้องคัดค้านการเลือกต้ังต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ผลการเลือกตั้ง

เพื่อประโยชน์ในการคัดค้านการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้อาจก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขการคดัค้านการเลอืกตัง้หรอืการนับคะแนน

เลือกตั้งได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๐๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับค�าร้องคัดค้านการเลือกตั้งและพิจารณา

แล้วเห็นว่าการเลือกต้ังหรือการนับคะแนนเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือมีกรณีการฝ่าฝืน

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่เชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มีค�าส่ังให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่ความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม หรือ 

การฝ่าฝืนดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกต้ัง หรือมิได้เป็นเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผู ้นั้นได้รับเลือกตั้ง  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค�าสั่งยกค�าร้องคัดค้าน

ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้พจิารณาค�าร้องคดัค้านตามวรรคหนึง่ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวนั

นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องคัดค้าน ในกรณีจ�าเป็นอาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน

ให้น�ามาตรา ๙๘ มาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีค�าสั่งให้นับคะแนน 

เลือกตั้งใหม่หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

มาตรา ๑๐๔ การพจิารณาค�าร้องคดัค้านการเลอืกต้ัง ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ด�าเนนิการ

ไต่สวนและแสวงหาหลกัฐานทัง้ปวงเพ่ือให้ได้ข้อเทจ็จริง ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้ 

ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจสั่งให้หน่วยราชการ  

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือมาให้ถ้อยค�า หรือส่งเอกสาร  

หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาและมีอ�านาจขอให้ศาลส่งเอกสาร  

หลักฐานและพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้

หมวด ๑๐

การควบคุมการเลือกตั้ง

              

มาตรา ๑๐๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจหน้าที่ควบคุมและด�าเนินการจัดให้มี 

การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

มาตรา ๑๐๖ คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�า

จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ด�าเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าจงัหวดั

หรอืเจ้าหน้าท่ีอืน่ของรัฐผู้ได้รบัมอบหมายตามวรรคหนึง่ให้ชดัเจน โดยคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ�าจงัหวดั

หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผู้ได้รับมอบหมายต้องด�าเนินการภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งบุคคลอื่น

เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้

การมอบอ�านาจตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพ้นจากหน้าที่ 

ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว่าการด�าเนินการหรือ 

การสัง่การใดของคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าจังหวดัหรอืเจ้าหน้าทีอ่ื่นของรฐัผู้ได้รบัมอบหมายมไิด้เป็นไป 

โดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม ให้คณะกรรมการการเลอืกต้ังมอี�านาจสัง่ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงแก้ไขการด�าเนนิการ 

หรือการสั่งการนั้นได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้กรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดหรือ 

เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผู้ได้รับมอบหมายมีอ�านาจเข้าไปในที่เลือกตั้ง

มาตรา ๑๐๗ ในกรณทีีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ�าจงัหวดัหรอืเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรฐัผูไ้ด้รบั

มอบหมายตามมาตรา ๑๐๖ เหน็ว่าคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรอืผู้อ�านวยการ 

การเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กระท�าการไปในทางทีอ่าจเกดิความเสยีหายแก่การจดัการเลือกต้ัง  

หรืออาจท�าให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�าตักเตือนที่ได้ให้ไว้  

ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ในกรณจี�าเป็น คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัหรอืเจ้าหน้าที่

อื่นของรัฐผู้ได้รับมอบหมายอาจมีค�าสั่งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 

ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติหรือระงับการกระท�าดังกล่าวไว้ชั่วคราวได้
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เมือ่คณะกรรมการการเลอืกต้ังได้รบัรายงานตามวรรคหนึง่แล้ว ถ้าเหน็ด้วยกับรายงานดงักล่าว

หรือเมื่อเหตุตามวรรคหนึ่งปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจสั่ง 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน

ในกรณทีีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้แต่งตัง้บคุคลอืน่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามวรรคสอง  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอ�านวยความสะดวกแก่บุคคลซึ่งได้รับ 

แต่งตั้ง และให้บุคคลซึ่งได้รับแต่งต้ังมีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าการเลือกตั้ง 

จะเสร็จสิ้น

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลอืกต้ังมคี�าสัง่ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ้นจากหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นสมควรให้มีการด�าเนินการ 

ทางวินัยด้วยให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 

ผูอ้�านวยการการเลือกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้เพือ่ด�าเนนิการทางวนิยั ในการนี ้ให้ใช้ข้อเทจ็จรงิ 

ที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณาด�าเนินการทางวินัย

หมวด ๑๑

บทก�าหนดโทษ

              

มาตรา ๑๐๙ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวก 

โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณีต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๐ เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�า 

ที่เลือกตั้งผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่ 

สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น

ด�าเนินการทางวินัยด้วย
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มาตรา ๑๑๑ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถ่ิน  

สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งสั่ง 

ตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดแจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ 

ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๔ ผูใ้ดกระท�าการอนัเป็นเทจ็ เพือ่ให้ผูอ้ืน่เข้าใจผิดว่าผูส้มคัรผูใ้ดกระท�าการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาล

สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดห้าปี 

ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึง่เป็นการกลัน่แกล้งให้ผูส้มคัรนัน้ถกูเพกิถอนสทิธกิารเลอืกต้ังหรอื

เพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาท 

ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดสิบปี

ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยค�าต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และสั่งให้ศาล 

สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดยี่สิบปี

ถ้าการกระท�าตามวรรคสองหรอืวรรคสามเป็นการกระท�า หรอืก่อให้ผูอ้ืน่กระท�าสนบัสนุนหรอื

รู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท�าการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง 

ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

มาตรา ๑๑๕ กรรมการการเลอืกตัง้ กรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั กรรมการการเลอืกตัง้ 

ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่ง 

ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด�าเนินการเก่ียวกับการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัตินี้จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่

หรือกระท�าการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือกระท�าการหรือละเว้นกระท�าการ 

โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต ่

สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดสิบปี

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระท�าการตามหน้าที่โดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา

มาตรา ๑๑๖ ผูส้มคัรผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�าคุกตัง้แต่หนึง่ปีถงึห้าปี  

หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นจ�านวนสามเท่าของจ�านวนเงินที่เกินจ�านวน 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดประกาศก�าหนด แล้วแต่จ�านวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดห้าปี
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มาตรา ๑๑๗ ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ังต่อคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดภายในระยะเวลาที่ก�าหนด หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง 

ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และ 

ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดห้าปี

ถ้าข้อความในบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง เป็นเท็จผู้ได้รับ

เลือกตั้งต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาล 

สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดห้าปี

มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๑  

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดสิบปี

มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่

สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดห้าปี

มาตรา ๑๒๐ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปี 

ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๑๒๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือปรับแห่งละหนึ่งพันบาท แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่ากัน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ค่าปรบัตามวรรคหนึง่ ให้น�าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีค่วามผิดได้เกดิขึน้

เพื่อใช้ในการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น

มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดจงใจกระท�าด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งช�ารุดหรือเสียหายหรือ 

ให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท�าด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจ�าคุก

ไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดห้าปี

ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ตัง้แต่หนึง่ปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมืน่บาทถงึสองแสนบาท และให้ศาลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกต้ังมกี�าหนด

สิบปี
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มาตรา ๑๒๔ ในระหว่างเวลาเปิดลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง

กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งผู้ใดเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนเลือกตั้งหรือ 

ยังไม่มาลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ 

ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๑๒๕๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๖ หรือจงใจขัดขวางมิให้มีการ

ส่งหบีบตัรเลือกตัง้ หรอืกระท�าด้วยประการใด ๆ  เพ่ือให้การส่งหบีบตัรเลือกต้ังล่าช้า ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่

หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดสิบปี

มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ หรือ

มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดห้าปี

มาตรา ๑๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ

ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดสิบปี

มาตรา ๑๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  

ถ้าได้แจ้งถึงการกระท�าดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย

ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

มาตรา ๑๒๙ คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้อ�านวยการ

การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดขาย จ�าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่าง

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกต้ัง 

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และ

ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดห้าปี

                                         
๑๐ มาตรา ๑๒๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดบงัคบั ขูเ่ขญ็ ขัดขวาง หน่วงเหนีย่ว หรอืกระท�าด้วยประการใดๆ อนัเป็นการ

ท�าให้ผูอ้ืน่เสยีสทิธหิรอืไม่สามารถไปสมคัรเป็นสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้ริหารท้องถิน่ได้ต้องระวางโทษจ�าคกุ

ตัง้แต่หนึง่ปีถงึห้าปี และปรบัตัง้แต่สองหมืน่บาทถงึหนึง่แสนบาท และให้ศาลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกต้ังมกี�าหนด

ห้าปี

มาตรา ๑๓๓ สมาชกิสภาท้องถ่ินผูใ้ดได้รบัเลอืกจากสมาชิกสภาท้องถ่ินด้วยกันให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผูบ้รหิารท้องถิน่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยไม่สจุรติและเทีย่งธรรม เนือ่งจาก

มีหลักฐานเชื่อได้ว่าตนเองได้กระท�าหรือก่อให้ผู้อื่นกระท�า สนับสนุนหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่น 

กระท�าการให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้แก่สมาชิกสภา 

ท้องถิ่นหรือผู้ใดเพื่อจูงใจให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือ 

งดเว้นการลงคะแนนเสยีงเพือ่ให้ตนได้รบัเลอืกเป็นผูบ้รหิารท้องถิน่ หรอืสมาชกิสภาท้องถ่ินผูใ้ดเรยีก รบั หรอื 

ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนน 

เลือกผู้บริหารท้องถิ่น ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท และ

ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดสิบปี

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดกระท�า หรอืก่อให้ผู้อ่ืนกระท�า หรอืสนบัสนนุการให้ สญัญาว่าจะให้ทรพัย์สนิ

หรอืประโยชน์อืน่ใดเพือ่จงูใจให้สมาชกิสภาท้องถิน่ลงคะแนนเสยีงหรอืงดเว้นการลงคะแนนเสยีงเลือกต้ังสมาชกิ

สภาท้องถิ่นเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกลั่นแกล้ง 

ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  เพื่อมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่

หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนดสิบปี

มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเกิดขึ้นในเขต 

เลอืกตัง้ใด ให้ถอืว่าคณะกรรมการการเลอืกตัง้หรอืผูส้มคัรในเขตเลอืกตัง้นัน้เป็นผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล

              

มาตรา ๑๓๖ ในกรณีที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว ให้บรรดาบทบัญญัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ยังไม่ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทนั้นที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังมีสมาชิกสภาท้องถิ่นด�ารงต�าแหน่งอยู่ ให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นนั้นยังคงด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดการด�ารงต�าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นทั้งคณะ
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(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดทีม่กีารเลอืกต้ังผูบ้รหิารท้องถ่ินโดยตรงและยงัมีผูบ้ริหาร

ท้องถ่ินด�ารงต�าแหน่งอยู่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดการด�ารงต�าแหน่งของ 

ผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้น

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผูบ้ริหารท้องถิน่เป็นการท่ัวไปอยู่แล้วก่อนพระราชกฤษฎกีาใช้บงัคบัและยงัด�าเนนิการไม่แล้วเสร็จให้ด�าเนนิการ 

ต่อไปได้ และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งคงด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนกว่า 

การด�ารงต�าแหน่งจะสิ้นสุดลง

(๔) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดมีการเลือกต้ังแทนต�าแหน่งที่ว่างส�าหรับสมาชิก

สภาท้องถิ่นที่ยังคงอยู่ในวาระตาม (๑) หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินที่มาจากการเลือกต้ังทั่วไปตาม (๓) โดยให้

ด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้เช่นเดียวกับผู้ที่ตนด�ารงต�าแหน่งแทน

ในระหว่างทีย่งัไม่น�าบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญัตินีม้าใช้บงัคบักบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้น�าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 

ท้องถิ่นที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นต่อไป

จนกว่าจะสิ้นเหตุตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี และให้น�าบทบัญญัตินี้มาใช้กับการเลือกตั้งทั่วไป

ในครั้งถัดไป

ในกรณีท่ียังคงใช้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกา ให้บรรดาอ�านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

ดงักล่าว เป็นอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลอืกต้ัง ในการนีค้ณะกรรมการการเลอืกต้ังอาจสัง่เปลีย่นแปลง

หรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นแทนก็ได้

มาตรา ๑๓๗ ในกรณทีีม่พีระราชกฤษฎกีาให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตันิีแ้ก่การเลอืกตัง้สมาชิก

สภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทใดแล้ว ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ใดในประเภทนั้นยังมีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด�ารงต�าแหน่งอยู่ แต่มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

เหลือไม่ถึงหกสิบวัน ให้เริ่มนับระยะเวลาตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ

เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันต�ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื โดยทีม่าตรา ๑๔๔ วรรคหนึง่ ของรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้ควบคุมและด�าเนินการจัดหรือจัดให้ม ี

การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่และผู้บรหิารท้องถิน่ให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรมประกอบกบัมาตรา ๒๘๕  

วรรคเจ็ด บัญญัติให้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง หลักเกณฑ์และวิธีการ 

เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น จึงจ�าเป็นต้องตรา 

พระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดได้ด�าเนินการเลอืกต้ังสมาชกิสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิาร

ท้องถิ่นโดยมีประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ี 

ใช้บังคับ และยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด�าเนินการต่อไปโดยยังไม่น�าวิธีการนับคะแนนการเลือกตั้ง 

ตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป็นการสมควรก�าหนดให้ม ี

การนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกหน่วยเลือกต้ังของแต่ละเขตเลือกต้ัง 

รวมกัน ณ สถานที่นับคะแนนเดียวกันตามวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการการเลือกต้ังก�าหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด 

ความโปร่งใสและความถกูต้องของการนบัคะแนน อนัจะเป็นผลให้การเลอืกตัง้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม 

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๒  

เรือ่ง อ�านาจหน้าท่ีเกีย่วกบัการเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้๑๒ 

ข้อ ๑ ในการเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด 

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง

                                         
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๑ ก/หน้า ๑/๕ มกราคม ๒๕๔๗
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๕ ก/หน้า ๒๖/๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
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ข้อ ๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งตามข้อ ๑ แล้วหากภายหลัง 

มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งตามข้อ ๑ ผู้ใดกระท�าการใดๆ โดยไม่สุจริตหรือกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับการเลือกต้ังเพื่อให้ตนเองได้รับการเลือกต้ังหรือการเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มคี�าสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้

ของผูไ้ด้รบัการเลือกตัง้ผู้นัน้มีก�าหนดเวลาหนึง่ปีและด�าเนนิการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่การกระท�านั้น

มิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเลือกตั้ง

ข้อ ๓ บรรดาบทบัญญัติใดตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้บทบัญญัติในประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ท่ีด�าเนินการก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับด้วย โดยก�าหนดเวลาสามสิบวันตามข้อ ๑ ให้นับตั้งแต่วันที่

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔๑๓

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคับตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดได้ประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด�าเนินการต่อไป 

โดยยังไม่น�าวิธีการนับคะแนนการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดโดยมีเจตนารมณ์ก�าหนดเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ไว้ให้การนับคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง และให้ส่งผล 

การนับคะแนนของหน่วยเลือกต้ังนั้นไปรวมที่เขตเลือกต้ังเพ่ือนับค�าแนนรวม ดังนั้น ในการนับคะแนน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นควรก�าหนดให้มีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว 

ส่งผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนรวม เพื่อความรวดเร็วในการ

นับคะแนน และเป็นการอ�านวยความสะดวกในการนับคะแนนการเลือกต้ัง ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

และความถูกต้องของการนับคะแนนอันจะเป็นผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม จึงจ�าเป็น 

ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

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