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พระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
-------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี ้
 
มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตนิี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา  ๒๑  พระราชบญัญัตนิี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป แตจะใชบังคับแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใดและเมื่อใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

การดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหนายกรัฐมนตรีรับฟง
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
มาตรา  ๓  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใดแลว 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๕/๑๐๗ก/๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ใหยกเลิกกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประเภทนั้น ดังตอไปนี ้

(๑)  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๒)  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๓)  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
(๔)  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๕)  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖)  พระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (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)  พระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๑๔)  พระราชบญัญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๑๕)  พระราชบญัญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๑๖)  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๑๗)  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๑ 
ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่น เมื่อมีพระราช
กฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่นนั้นกอน ใหกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่น ซึ่งถูกยกเลิกไปตามวรรค
หนึ่งยังคงใหใชบังคับแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี ้

เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใดแลว บรรดาบท
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภา
องคการบริหารสวนตําบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน 

“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความรวมถึง คณะผูบริหารทองถิ่น 
“หัวหนาพนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหนา
พนักงานหรือหัวหนาขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความวา คณะกรรมการการเลือกตั้งตาม 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขตและปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา

ประจํากิ่งอําเภอ 
“เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย” หมายความวา ขาราชการตํารวจหรือขาราชการ

พลเรือนหรือขาราชการทหารหรือพนักงานฝายปกครองหรือสมาชิกอาสารักษาดินแดนหรือ
เจาหนาที่อื่นของรัฐที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง 

“ผูมีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร 
ทองถ่ิน 
“ผูไดรับเลือกตั้ง” หมายความวา ผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น 
“การเลือกตั้ง” หมายความวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน 
“วันเลือกตั้ง” หมายความวา วันที่กําหนดใหเปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่น 
“เขตเลือกต้ัง” หมายความวา ทองที่ท่ีกําหนดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่น 
“หนวยเลือกต้ัง” หมายความวา ทองถ่ินท่ีกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกต้ังทําการ

ลงคะแนนเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ังใดท่ีเลือกต้ังหน่ึง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ท่ีเลือกต้ัง” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้ง และให
หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอําเภอ 
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขตและท่ีวาการกิ่งอําเภอ 
“เทศบาล” หมายความรวมถงึ เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่

มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 
มาตรา  ๕  ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และ

ใหมีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 
---------- 

 
มาตรา  ๖  ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัครไดไม

เกินจํานวนสมาชิกสภาาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง 
การเลือกตั้ง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 
มาตรา  ๗  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวัน 

นับแตวันที่สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นดํารงตําแหนงครบวาระ หรือภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบ
วาระ เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่นจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําสั่งขยายหรือยนระยะเวลาใหมีการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่งไดตามความจําเปนเมื่อมีพฤติการณพิเศษ โดยตองระบุเหตุผลการมีคําส่ังดังกลาว
ดวย 

ในการจัดใหมีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง 

 
มาตรา  ๘  เมื่อมีกรณีที่ตองมีการเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๙ ประกาศใหมีการเลือกตั้ง ซ่ึงอยางนอยตองมีเร่ือง 
ดังตอไปนี้ 

(๑)  วันเลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งตองใหมีการเริ่มรับสมัครไมเกินสิบวันนับแตวัน
ประกาศใหมีการเลือกตั้ง และตองกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน 

(๓)  สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง 
(๔)  จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง 
(๕)  จํานวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรือตําบลหรือเขต

ทองท่ีท่ีอยูภายในเขตเลือกต้ัง 
(๖)  หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 
การกําหนดตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕) ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกอน 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และ

สถานที่อื่นตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควร 
 
มาตรา  ๙  ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร

มีหนาที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งใหถูกตองตามความ
จริง 

 
มาตรา  ๑๐  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบในคาใชจายในการ

เลือกตั้งทั้งหมดเวนแตคาใชจายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด 

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีรายไดไมเพียงพอสําหรับคาใชจายใน
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นตามความจําเปน 

 
มาตรา  ๑๑  เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปดวย

ความเรียบรอย สุจริต และเที่ยงธรรม นอกจากอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามท่ี
กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการดําเนินการในเรือ่งใด ๆ ได
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี ้ท้ังน้ี ระเบียบดังกลาวตองไมมีผลเปนการตัดสิทธิหรือ
ลงโทษบุคคลใด และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา  ๑๒  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลา หรืองดเวนการ
ดําเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น
เพื่อใหเหมาะสมแกการดําเนินการเลือกตั้งใหมใหเปนไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรมได 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
เขตเลือกต้ัง หนวยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง 

------------- 
 
มาตรา  ๑๓  การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ให

เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑)  การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหถือเขตเปนเขตเลือกต้ัง ถาเขต

ใดมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้ง
เกินหนึ่งแสนคนใหแบงเขตนั้นออกเปนเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑจํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษ
ของหนึ่งแสนถาเกินหาหมื่นใหเพิ่มเขตเลือกตั้งในเขตนั้นไดอีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง 

(๒)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเขตอําเภอเปนเขต
เลือกต้ัง ในกรณีที่อําเภอใดมีสมาชิกไดเกินกวาหนึ่งคนใหแบงเขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง เทากับ
จํานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอําเภอนั้น 

(๓)  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ใหแบงเขตเทศบาลเปนสองเขต
เลือกต้ัง การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ใหแบงเขตเทศบาลเปนสามเขตเลือกต้ัง การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ใหแบงเขตเทศบาลหรือ
เขตเมืองพัทยาเปนส่ีเขตเลือกต้ัง และตองมีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเทากันทุกเขตเลือกตั้ง 

(๔)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหถือเขตหมูบานเปนเขต
เลือกต้ัง 

(๕)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหถือเขตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนเขตเลือกตั้ง เวนแตกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 
มาตรา  ๑๔  ในการแบงเขตเลือกตั้ง ตองพยายามจัดใหมีจํานวนราษฎรในแตละ

เขตเลือกต้ังใกลเคียงกันมากท่ีสุดและตองแบงพ้ืนท่ีของแตละเขตเลือกต้ังใหติดตอกัน ในเขต
เทศบาลหรือเขตชุมชนหนาแนนอาจกําหนดใหใชแนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแมน้ําเปน
แนวเขตของเขตเลือกต้ังได สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มิใหนําพื้นที่เพียง
บางสวนของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอื่น 

 
มาตรา  ๑๕  เพื่อประโยชนในการแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔ ให

ผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรมีหนาท่ีแจงรายละเอียดของ
จํานวนราษฎรเปนรายจังหวัด รายอําเภอ รายเทศบาล รายองคการบริหารสวนตําบล รายตําบล 
และรายหมูบานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ผูอํานวยการทะเบียน
กลางประกาศจํานวนราษฎรท้ังประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอําเภอ เขตเทศบาล เขตองคการ
บริหารสวนตําบล เขตตําบล หรือเขตหมูบาน ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีแจงการ
เปลี่ยนแปลงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา  ๑๖  การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น ใหใช

เขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนเขตเลือกตั้ง 
 
มาตรา  ๑๗  ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กําหนดหนวยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ังท่ีจะพึงมีในแตละเขตเลือกต้ัง 
การกําหนดหนวยเลือกต้ังและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหกระทํากอนวันเลือกตั้ง

ไมนอยกวาย่ีสิบวัน โดยใหทําเปนประกาศปดไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และ
สถานที่อื่นที่เห็นสมควรรวมทั้งใหจัดทําแผนที่สังเขปแสดงเขตของหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว
ดวย 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้งหรือที่เลือกต้ัง ใหกระทําไดโดยประกาศ
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงกอนวันเลือกตั้ง
นอยกวาสิบวันก็ไดและใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา  ๑๘  การกําหนดหนวยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ใหคํานึงถึงความสะดวก

ในการเดินทางมาใชสิทธิเลือกต้ังของราษฎร ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
(๑)  ใหใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยเลือกตั้ง ในกรณีท่ีหมูบานใดมีผูมีสิทธิ

เลือกตั้งจํานวนนอยจะใหรวมหมูบานตั้งแตสองหมูบานขึ้นไปเปนหนวยเลือกตั้งเดียวกันก็ได 
สําหรับในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแนน อาจกําหนดใหใชแนวถนน 
ตรอกหรือซอย คลอง หรือแมน้ําเปนแนวเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได 

(๒)  ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกต้ังละแปดรอยคนเปน
ประมาณ แตถาเห็นวาไมเปนการสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผูมีสิทธิ
เลือกต้ัง จะกําหนดหนวยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยใหมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอยกวาจํานวนดังกลาวก็
ได 

ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ตองเปนสถานที่ที่ประชาชนเขาออกไดสะดวกและมี
ปายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดเพือ่แสดงขอบเขตบริเวณของท่ีเลือกต้ังตามลักษณะของทองท่ีและภูมิ
ประเทศไวดวย และเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของผูมีสิทธิเลือกตั้งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
กําหนดท่ีเลือกต้ังนอกเขตของหนวยเลือกต้ังก็ไดแตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับหนวยเลือกต้ัง
นั้น 

 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินการเลือกตั้ง 

------------ 
 
มาตรา  ๑๙  เมื่อมีกรณีที่ตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้ง
หัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นเปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยหัวหนา
พนักงานสวนทองถิ่นนั้น และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสี่คนแตไมเกินหกคน เปนผูรับผิดชอบใน
การจัดใหมีการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี ้และตองปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด 
คําส่ัง หรือการมอบหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด 

การสรรหา การแตงตั้ง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา  ๒๐  ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑)  รับสมัครเลือกตั้ง 
(๒)  กําหนดหนวยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง 
(๓)  แตงตั้งและจัดอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 
(๔)  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และดําเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู

มีสิทธิเลือกต้ัง 
(๕)  ดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการ

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
(๖)  จัดใหมีหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
(๗)  ดําเนินการอื่นอันจําเปนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ใดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดอาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหคณะบุคคลหรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติ
หนาที่ไดตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา  ๒๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอแนะและใหความเห็นชอบในการกําหนดหนวยเลือกตั้ง ท่ีเลือกต้ัง และ

การแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ตรวจสอบและใหความเห็นชอบในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง และการเพิ่ม
ชื่อหรือถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

(๓) กํากับดูแล และอํานวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับ
คะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๔)  กําหนดสถานท่ีรวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหนวย
เลือกต้ัง และรายงานผลการเลือกตั้งตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

(๕)  ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรอื
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งไดตามสมควร 

 
มาตรา  ๒๒  เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําส่ังใหนายอําเภอดําเนินการในเรื่องใดท่ีเปนอํานาจ
หนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ได
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่นายอําเภอไดรับคําสั่งใหดําเนินการในเรื่องใดตามวรรคหนึ่ง ใหบรรดา
อํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
นี้ในเรื่องนั้นเปนอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ 

 
มาตรา  ๒๓  กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน ใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ดังตอไปนี ้

(๑)  ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้งหนึ่งคน 
(๒)  คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจํานวนเจ็ดคน ประกอบดวย ประธาน

กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอีกหกคน มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งและการ
นับคะแนนเลือกต้ังในท่ีเลือกต้ังของแตละหนวยเลือกต้ัง 

ในการประชุมเพื่อวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตองมีกรรมการอยูในการประชุมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยู และการลงมติใหใชเสียงขางมากเปนเกณฑ ในกรณีที่คะแนนเสียง
เทากันใหประธานออกเสียงชี้ขาด 

ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งอยางนอยที่เลือกต้ังละสองคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการประจําหนวย
เลือกต้ัง  คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา  ๒๔  ในวันเลือกตั้ง ถาถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งแลวมีกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งมาปฏิบัติหนาที่ไมครบเจ็ดคน ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเทาที่มีอยูใน
ขณะนั้นแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจนครบเจ็ด
คนไปพลางกอนจนกวากรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ไดรับแตงตั้งไวแลวจะมาปฏิบัติหนาที่ เวน
แตในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสํารองไว ใหผูนั้นเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 

 
มาตรา  ๒๕  เมื่อมีการเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้นจัดใหพนักงานสวนทองถิ่นชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีพนักงานสวนทองถิ่นไมเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
รองขอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อมีคําสั่งใหขาราชการ พนกังาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในจังหวัดนั้นใหชวยเหลือ
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได 

ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางซึ่งไดรับคําสั่งตามวรรคสองมีหนาที่ปฏิบัติ
ตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย 

 
มาตรา  ๒๖  นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรอืตามท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ง 

ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอจัดใหมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรองขอ 

 
มาตรา  ๒๗  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ใหผูพบการ

กระทําความผิดแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
ในการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูพบการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
หรือเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่
เลือกตั้งใหดําเนินการกลาวโทษหรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

ในกรณีที่เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง หรอื
ไดรับแจงโดยมีพยานหลักฐานอันนาเชื่อถือ และผูกระทําความผิดยังปรากฏตัวอยูในบริเวณที่
เลือกตั้งใหเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง
มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผูกระทําความผิดสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป โดยใหถือวา
เปนกรณีพบการกระทําความผิดซึ่งหนา 

 
มาตรา  ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัด ผูสมัคร ผูมีสิทธิเลือกต้ัง หรือผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แจงตอพนักงานสอบสวนวามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้หรือในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนทันทีโดยไมตองมีผูมารองทุกขหรือ
กลาวโทษ 

 
มาตรา  ๒๙  ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏแกคณะกรรมการการเลือกตั้งวา 

ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐกระทําการใด ๆ โดยมิชอบดวยอํานาจหนาท่ีอันเปนการกล่ันแกลงผูสมัคร
ใดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหรือมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหยุติหรือระงับการ
กระทํานั้นได 

 
มาตรา  ๓๐  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหผูอํานวยการการ

เลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และผูซ่ึงไดรับแตงต้ังให
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบญัญัตินี ้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา  ๓๑  คาตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น นายอําเภอ กรรมการประจํา
หนวยเลือกต้ัง และผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ใหเปนไปตามท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนดตามบัญชีคาตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจายคาตอบแทนซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว โดยคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและความแตกตาง
ของปริมาณงานในการดําเนินการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทหรือแต
ละแหง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๓๒  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรับผิดชอบในการจัดพิมพ 
ควบคุมการพิมพ และจัดสงบัตรเลือกตั้ง และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบใน
คาใชจายในการจัดพิมพบัตรเลือกตั้ง 

 
หมวด ๔ 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
----------- 

 
มาตรา  ๓๓  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีเปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
(๑)  มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติ

ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที ่๑ มกราคมของปท่ีมีการเลือกต้ัง 
(๓)  มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา

หนึ่งปนับถึงวันเลือกตั้ง และ 
(๔)  คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กําหนด 
ในกรณีที่มีการยายทะเบียนบานออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้ง

หนึ่งภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน อันทําใหบุคคลมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันเลือกตั้ง ใหบุคคลน้ันมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวาหนึ่งป 

 
มาตรา  ๓๔  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิให

ใชสิทธิเลือกต้ัง 
(๑)  วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒)  เปนภิกษ ุสามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
(๓)  ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 
(๔)  อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๕)  มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กําหนด 
 
มาตรา  ๓๕  ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๓๔ มีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง เวนแตผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งไดแจงเหตุดังตอไปนี้ตอผูอํานวยการการ
เลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะไมไปใชสิทธิเลือกต้ังก็ได 

(๑)  เจ็บปวย ไมวาถึงขนาดตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม 
(๒)  มีรางกายทุพพลภาพจนไมสะดวกในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
(๓)  มีอายุเกินเจ็ดสิบปบริบรูณในวันเลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ไมอยูในภูมิลําเนาในเวลาเลือกตั้ง 
(๕)  เหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
การแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือย่ืนตอผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งรับผิดชอบในการจัดใหมีการเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอย
กวาเจ็ดวัน โดยจะจัดสงหนังสือแจงเหตุนั้นทางไปรษณียก็ได ในการนี้ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึกเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกต้ัง และเก็บหนังสือแจงเหตุนั้นไวเปนหลักฐาน 

การแจงเหตุตามวรรคสอง ไมเปนการตัดสิทธิผูมีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นที่จะไปใชสิทธิ
เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา  ๓๖  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดไมไปใชสิทธิเลือกต้ังโดยมิไดแจงเหตุ

ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นทําหนังสือแจงเหตุดังกลาวตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง และใหนําความในมาตรา ๓๕ วรรค
สอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับหนังสือแจง
เหตุตามวรรคหนึ่งแลว ใหทําการตรวจสอบหลักฐานการลงคะแนนเลือกตั้ง ถาพบวามีผูมาแสดง
ตนและลงคะแนนเลือกต้ังแทนผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง ใหผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาวา
จะสมควรมีคําส่ังใหเพิกถอนผลการเลือกต้ังหรือไม 

 
มาตรา  ๓๗  ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดไมไปใชสิทธิเลือกต้ังโดยมิไดแจงเหตุตาม

มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นเสียสิทธิดังตอไปนี้ 
(๑)  สิทธิย่ืนคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
(๒)  สิทธิรองคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองท่ี 
(๓)  สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
(๔)  สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองท่ี 
(๕)  สิทธิเขาชื่อรองขอใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น ตาม

กฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
(๖)  สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตาม

กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาต้ังแตวันเลือกต้ังคร้ังท่ีผูน้ันไมไปใช

สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๓๘  เมื่อไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งแลว ใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง
จากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙ ใหถูกตองตามความจริง และประกาศบัญชีรายชื่อผู
มีสิทธิเลือกต้ังไวโดยเปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่วาการอําเภอที่ตั้งอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ท่ี
ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ท่ีเลือกต้ังหรือบริเวณใกลเคียงกับท่ีเลือกต้ัง และสถานที่อื่น
ที่เห็นสมควรกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวายี่สิบวัน และแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใหเจาบานทราบ
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวาการ
จัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการยายบุคคลใด
เขามาในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไมวาจะพบเหตุดังกลาวกอนหรือ
หลังการประกาศบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเร็ว ถา
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวากรณีดังกลาวเปนความจริง 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งใหแกไขหรือถอนชื่อ
บุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งได 

 
มาตรา  ๓๙  ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียน

บานของตนไมมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหแจงเปนหนังสือตอผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน 

เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับหนังสือตาม
วรรคหนึ่งแลวใหรีบตรวจสอบหลักฐาน ถาเห็นวาผูแจงหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิ
เลือกต้ัง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเพิ่มชื่อผูนั้นลง
ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังโดยเร็วและแจงใหผูแจงและเจาบานทราบ แตถาเห็นวาบุคคลผู
แจงหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ัง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพรอมทั้งแจงใหผูแจงหรือเจาบานทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ ในกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวาผูแจงหรือผูมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหมีคําส่ังเพิม่ช่ือผูน้ันลงในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังและให
แจงไปยังผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเร็ว ในการนี้ ให
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแจงใหผูแจงและเจาบานทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา  ๔๐  ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเห็นวาผูมีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งที่ไดประกาศตาม ๓๘ วรรคหนึ่ง เปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ัง ใหมีสิทธิย่ืนคํารองตอ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน 
เพ่ือใหถอนช่ือผูไมมีสิทธิเลือกต้ังผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแลวเห็น
วาผูมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ัง ใหมีคําสั่งถอนชื่อผูนั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและแจงใหผูยื่นคํารองและเจาบานทราบ ถาผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวาผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูมีสิทธิ
เลือกต้ัง ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอมทั้งแจง
ใหผูยื่นคํารองทราบภายในสามวันนับแตวันไดรับคํารอง ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาผูมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังเปนผูไมมีสิทธิ
เลือกต้ัง ใหมีคําสั่งถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง และใหนําความในมาตรา 
๓๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาเจาบานผูใดเห็นวาบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นซึ่งมิไดมีชื่อ
อยูในทะเบียนบานของตน เมื่อเจาบานหรือผูซึ่งเจาบานมอบหมายนําหลักฐานทะเบียนบานมา
แสดงใหเห็นวาไมมีชื่อบุคคลนั้นอยูในทะเบียนบาน ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง แลวแตกรณี มีคําส่ังถอนช่ือบุคคล
นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังและแจงใหเจาบานหรือผูซึ่งเจาบานมอบหมายทราบ
โดยเร็ว 

กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถาผูที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกต้ังมีหลักฐานแสดงวาเปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง และยื่นคํารองคัดคานการถูกถอนชื่อตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบขอเท็จจริงแลววินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนที่สุด 

 
มาตรา  ๔๑  ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของ

บุคคลใด และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับแจงคําพิพากษานั้นแลว ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งแจงผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหบันทึกไวในบัญชี
รายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

 
มาตรา  ๔๒  ในกรณีที่มีการถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพิ่มชื่อบุคคลใด
ลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดตามมาตรา ๔๑ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงตอผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎรเพื่อแกไขบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙ ใหถูกตองดวย 

 
มาตรา  ๔๓  หามมิใหผูใดดําเนินการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเพื่อ

ประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีดังตอไปนี้ใหสันนิษฐานวาเปนการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเพื่อ
ประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบดวย เวนแตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณา
แลวเห็นวาเปนการยายโดยมีเหตุผลอันสมควร 

(๑)  การยายบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปซึ่งไมมีชื่อสกุลเดียวกับเจาบานเขามาใน
ทะเบียนบานเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเลือกต้ังท่ีจะมีข้ึนภายในสองปนับแตวันท่ียายเขามาใน
ทะเบียนบาน 

(๒)  การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยบุคคลนั้นมิไดอยูอาศัยจริง 
(๓)  การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาบาน 
 

หมวด ๕ 
ผูสมัคร การสมัครรับเลือกตั้ง และตัวแทนผูสมัคร 

------------- 
 
มาตรา  ๔๔  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓)  มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครรับ

เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือไดเสียภาษีตาม
กฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้ง และ 

(๔)  คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด 

 
มาตรา  ๔๕  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ

เลือกต้ัง 
(๑)  ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๓)  เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒)

หรอื (๔) 
(๔)  ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล 
(๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป และได

พนโทษมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกต้ัง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ไมวาจะ

ไดรับโทษหรือไม โดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกต้ัง แลวแต
กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๘)  เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๙)  เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
หรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
แลวแตกรณีมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๑๐)  อยูในระหวางเสียสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถิ่นตามมาตรา ๓๗ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

(๑๑)  เคยถูกคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมายังไมถึงหน่ึง
ปนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไมสุจริตตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริต 

(๑๒)  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรอื
ผูบริหารทองถิ่น 

(๑๓)  เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
หรือเปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเดียวกันหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

(๑๔)  เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๑๕)  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถิ่นหรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
(๑๖)  เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรอื
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

(๑๗)  ลักษณะอื่นที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด 

 
มาตรา  ๔๖  ในการสมัครรับเลือกตั้ง ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตอผูอํานวยการการ

เลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การยื่นใบสมัครตามวรรคหนึ่ง ใหผูสมัครยื่นหลักฐานการสมัครพรอมกับชําระ

คาธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๔๗  เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับใบสมัครแลวใหบันทึกการรับสมัครไวเปนหลักฐานและออกใบรับใหแกผูสมัครในวันนั้น 
และใหตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติของผูสมัคร และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิท่ีจะ
สมัครรับเลือกตั้งหรือไม ใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันปดการรับสมัคร ถาผูสมัครมีสิทธิท่ีจะ
สมัครรับ 

เลือกตั้งได ใหประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับเลือกต้ังไวโดยเปดเผย ณ ศาลากลาง
จังหวัดหรือที่วาการอําเภอที่ตั้งอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ท่ี
เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้งและสถานที่อื่นที่เห็นสมควรประกาศตามวรรคหนึ่ง ให
มีช่ือผูสมัคร รูปถายผูสมัคร และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่จะใชในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตาม
แบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา  ๔๘  เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นได

ออกใบรับใหแกผูสมัครตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งแลว ผูสมัครจะถอนการสมัครมิไดและให
คาธรรมเนียมการสมัครตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

 
มาตรา  ๔๙  ผูสมัครผูใดไมมีช่ือในประกาศตามมาตรา ๔๗ ใหมีสิทธิย่ืนคํารอง

ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวันนับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ในการนี ้ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตาม
คําวินิจฉัยนั้น 

เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการรับคํารองและวินิจฉัยกรณีตาม
วรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ดําเนินการแทนไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา  ๕๐ ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดเห็นวาผูสมัครผูใดไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ผู

มีสิทธิเลือกต้ังผูน้ันมีสิทธิย่ืนคํารองตอคณะกรรมการการเลือกต้ังไดกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา
ย่ีสิบวันเพ่ือใหถอนช่ือผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังผูน้ัน และใหนําความในมาตรา ๔๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา  ๕๑  ใหกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับกอนหลังใน

การมายื่นใบสมัครถามีผูสมัครมาพรอมกันหลายคนและไมอาจตกลงกันไดใหใชวิธีจับสลาก
ระหวางผูสมัครที่มาพรอมกันเมื่อไดกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครตามวรรคหนึ่งแลวจะ
เปลี่ยนแปลงหมายเลขประจําตัวผูสมัครไมไดไมวาดวยประการใด ๆ 

หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครและการจับสลาก 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๕๒  ผูสมัครผูใดประสงคจะสงตัวแทนไปประจําอยู ณ ท่ีเลือกต้ัง ใหย่ืน
หนังสือแตงตั้งตัวแทนของตนตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอน
วันเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหแตงต้ังไดแหงละหน่ึงคน 

 
มาตรา  ๕๓  ตัวแทนผูสมัครตองอยูในท่ีซ่ึงจัดไว ณ ท่ีเลือกต้ังซ่ึงสามารถ

มองเห็นการปฏิบัติงานได และหามมิใหปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งหรือจับ
ตองบัตรเลือกตั้ง หรือกลาวโตตอบกับกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งหรือระหวางกันเองโดย
ประการที่จะเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้ง 

ตัวแทนผูสมัครอาจรองทักทวงในเมื่อเห็นวากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ปฏิบัติการไมถูกตองตามกฎหมาย ในกรณีเชนนี้ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจดบันทึกคํา
ทักทวงน้ันไว 

ถาตัวแทนผูสมัครกระทําการอันจะเปนอุปสรรคแกการเลอืกตั้ง และกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งไดตักเตือนแลวแตยังขัดขืน คณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งมีอํานาจส่ัง
ใหตัวแทนผูสมัครออกไปจากที่เลือกตั้ง 

 
หมวด ๖ 

คาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 
------------- 

 
มาตรา  ๕๔  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดจํานวน

เงินคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หามมิใหผูสมัครใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง จํานวนเงินคาใชจายดังกลาวใหรวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นไดจายหรือรับวาจะจาย
แทนและทรัพยสินท่ีบุคคลอ่ืนไดนํามาใหใชหรือยกใหโดยไมคิดคาตอบแทน ท้ังน้ี เพื่อประโยชน
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครโดยผูสมัครรับรูหรือยินยอม ในกรณีที่นําทรัพยสินมาใหใช ให
คํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น 

บรรดาเงินท่ีบุคคลอ่ืนไดใชจายในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังใหผูสมัครและ
ผูสมัครไดรับทราบถึงการกระทําดังกลาวแลว ใหถือวาเปนจํานวนเงินคาใชจายที่ผูสมัครรับรูหรือ
ยินยอมตามวรรคสอง เวนแตผูสมัครจะไดแจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดวาไม
ยินยอมใหมีการกระทําเชนวานั้นภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการกระทําดังกลาว ใน
การนี ้ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อมิใหมีการ
โฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยบุคคลดังกลาวอีกตอไป 

 
มาตรา  ๕๕  ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง ผูสมัครตองย่ืน

บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกตอง พรอมท้ังหลักฐานท่ีเก่ียวของให
ถูกตองครบถวนตามความจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับบัญชีรายรับและรายจายตาม
วรรคหนึ่งแลวใหปดประกาศไว ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

รายละเอียดและวิธีการจัดทําและรับรองความถูกตองของบัญชีรายรับและ
รายจายตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา  ๕๖  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง เม่ือ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือไดรับแจงโดยมีหลักฐานอัน
สมควรวา ผูสมัครผูใดใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดประกาศกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทําการสอบหา
ขอเท็จจริงโดยเร็ว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดเห็นวาผูสมัครผูนั้นใชจายในการ
เลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่กําหนดดังกลาว ใหแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตาม
กฎหมาย พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และถาผูสมัครผูใดไดรับเลือกต้ังหาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นดวยกับความเห็นดังกลาว ใหมีคําสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู
ไดรับเลือกตั้งผูนั้น และใหดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมสําหรับตําแหนงท่ีวาง แตท้ังน้ี ไม
กระทบกระเทือนกิจการที่ผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่กอนวันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม 

ในกรณีที่ผูสมัครผูใด ไมย่ืนบัญชีรายรับและรายจายตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง 
เปนผูไดรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผูไดรับ
เลือกตั้งผูนั้น และใหดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมสําหรับตําแหนงที่วาง 

กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่นา
เชื่อไดวาผูสมัครผูใดใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดประกาศกําหนดใหแจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งตอไป 

 
มาตรา  ๕๗  เมื่อมีการประกาศใหมีการเลือกตั้งในกรณีอื่นนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หามมิใหผูสมัครหรือผูใด
กระทําการเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือใหงด
เวนการลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใดดวยวิธีการดังนี้ 

(๑)  จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด 

(๒)  ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาโดย
ทางตรงหรอืทางออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบัน
อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓)  ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ 
(๔)  เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสราย หรือจูงใจใหเขาใจผิดใน
เรื่องใดอันเกี่ยวกับผูสมัครใด 

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดํารง
ตําแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นหามมิใหกระทําภายในหกสิบวันกอนวันครบ
วาระการดํารงตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 

การประกาศนโยบายหรือการดําเนินการตามแนวทางในการแกไขปญหาตาม
อํานาจหนาท่ีของทองถิ่นดวยวิธีการใชจายจากเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มิ
ใหถือวาเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) 

เพื่อใหการหาเสียงเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย ใหคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ประกาศเพื่อแนะนําวิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๘  หามมิใหผูสมัครจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ัง

เพื่อการเลือกตั้งหรือนํากลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ังหรือกลับจาก
ท่ีเลือกต้ังโดยไมตองเสียคาโดยสารหรือคาจางซ่ึงตองเสียตามปกติ 

หามมิใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจูงใจหรือควบคุมใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ไปลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูสมัครผูใด 

บทบัญญัติในวรรคสอง มิใหใชบังคับแกการท่ีหนวยงานของรัฐจัดยานพาหนะ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๕๙  หามมิใหผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการเลือกต้ัง 

หรือกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนแกการเลือกตั้งโดยประการที่อาจเปนคุณหรือเปนโทษแก
ผูสมัคร ท้ังนี ้เวนแตการกระทํานั้นเปนการชวยราชการตามที่ทางราชการรองขอ หรือเปนการ
ประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูนั้น 

 
มาตรา ๖๐  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่กระทําการใด ๆ อันเปน

คุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ 
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัตติามวรรคหนึ่ง ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังใหเจาหนาท่ีของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขการ
กระทําดังกลาว ในกรณีจําเปนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูบังคับบัญชาสั่งใหเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นพนจากหนาที่เปนการชั่วคราว หรือสั่งใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลาง
จังหวัด หรือที่วาการอําเภอ หรือหามเขาเขตเลือกตั้งจนกวาจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได 

เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามวรรคสอง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดดําเนินการแทนไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๑  หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเปน
คุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร นับต้ังแตเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจน
สิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๖๒  เมื่อไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกต้ังใด

แลวมิใหนํากฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
มาใชบังคับแกการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตองไมกระทําโดยวิธีทา พน หรือระบายสีซึ่งขอความ
ภาพ หรอืรูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปดประกาศ ณ ที่รั้ว กําแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟา 
หรือตนไมบรรดาซึ่งเปนทรัพยสินของทางราชการ หรอื ณ บริเวณที่เจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินมิไดอนุญาต เวนแตเปนการปดประกาศ ณ สถานที่ที่กําหนดตามมาตรา ๖๓ 

ในกรณีที่มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนวรรคสอง ใหเจา
พนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองมีอํานาจหนาท่ีทําลาย ปกปด ลบ หรือลางขอความ ภาพ หรอืรูปรอยดังกลาว แตในกรณี
ท่ีมิใชทรัพยสินของทางราชการเจาพนักงานทองถิ่นจะมีอํานาจดังกลาวเม่ือไดรับคํารองขอจาก
เจาของหรือผูครอบครอบทรัพยสิน 

 
มาตรา ๖๓  เมื่อไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกต้ังใด

แลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองกําหนดสถานที่เพื่อปดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไวตามความจําเปน 

 
มาตรา ๖๔  เมื่อไดมีประกาศกําหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ แลว หามมิให

ผูใดนําส่ิงพิมพ แผนประกาศ หรือส่ิงอ่ืนใด มาปดหรือแสดงไวภายในท่ีเลือกต้ัง เวนแตเปนการ
ดําเนินการตามคําสั่งของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
ประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกผูใชสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด 

ในกรณีท่ีมีส่ิงพิมพ แผนประกาศ หรือส่ิงอ่ืนใด ปดหรือแสดงไวภายในท่ีเลือก
ตั้งอยูกอนหรือในวันเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ทําลายปกปด หรือนําออกไปไวนอกที่เลือกตั้ง 

 
หมวด ๗ 

การลงคะแนนเลือกตั้ง 
------------ 

 
มาตรา ๖๕  หีบบัตรเลือกตั้ง ใหมีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

กําหนด ซึ่งตองกําหนดใหสามารถมองเห็นภายในไดงาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๖  บัตรเลือกตั้ง ใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
ซึ่งตองกําหนดใหมีชองทําเครื่องหมายสําหรับผูไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งดวย 

 
มาตรา ๖๗  ในวันเลือกตั้งใหเปดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ 

นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
 
มาตรา ๖๘  กอนเริ่มเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจาํหนวย

เลือกตั้งนับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหนวยเลือกตั้งนั้น และปดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้ง
ไวในที่เปดเผยและเม่ือถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
เปดหีบบัตรเลือกต้ังใหผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงอยู ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นวาเปนหีบบัตรเลือกต้ังเปลา 
และใหปดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แลวใหบันทึกการ
ดําเนินการดังกลาวโดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองคนซึ่งอยูในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลง
ลายมือชื่อในบันทึกนั้นดวย เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือกต้ังอยูในขณะน้ัน 

 
มาตรา ๖๙  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึง

ประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งไปแสดงตนตอกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือแสดงบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายอันแสดงตนได
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุแลวใหใชแสดงตนตามวรรคหนึ่งได 
เมื่อกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง

แลว ใหอานชื่อและท่ีอยูของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวงใหจดหมายเลขบัตรและสถานท่ีออก
บัตร และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเปน
หลักฐานตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
มอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้นเพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีผูทักทวงหรือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสงสัยวาผูซึ่งมาแสดงตน
นั้นมิใชผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึกการ
ทักทวงหรือขอสงสัยไวเปนหลักฐาน และใหทําการสอบสวนและวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูก
สงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม แลวใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
บันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไดแจงเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง มา

แสดงตนเพ่ือใชสิทธิเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึกการใชสิทธิเลือกตั้งไว
ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๗๑  การลงคะแนนเลือกตั้งใหทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือใน

การลงคะแนนเลือกตั้งของคนพิการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๒  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง ใหทํา
เคร่ืองหมายในชองไมลงคะแนนเลือกต้ังในบัตรเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๗๓  เม่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังทําเคร่ืองหมายลงในบัตรเลือกต้ังแลว ใหพับ

บัตรเลือกตั้งเพื่อมิใหผูอื่นทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใด แลวใหนําบัตรเลือกตั้ง
นั้นใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งดวยตนเองตอหนากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และใหนําความใน
มาตรา ๗๑ วรรคสอง มาใชบังคับกับการนําบัตรเลือกตั้งใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งของคนพิการ
ดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๔  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจํา

หนวยเลือกต้ังตองมิใหผูใดเขาไปในท่ีเลือกต้ัง เวนแตผูมีหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือผูที่เขาไป
เพ่ือใชสิทธิเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๗๕  หามมิใหผูใดซ่ึงรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิเลือกต้ังหรือไมมีสิทธิ

ลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังน้ัน ลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๗๖  หามมิใหผูใดใชบัตรที่มิใชบัตรเลือกตั้งซึ่งกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งมอบใหตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม ลงคะแนนเลือกต้ัง 
หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เวนแตเปนการกระทําตาม

อํานาจหนาท่ี 
 
มาตรา ๗๗  หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ เพ่ือเปนท่ีสังเกตไวท่ีบัตรเลือกต้ัง 

เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ 
 
มาตรา ๗๘  หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้ง เวนแตเปนกรณี

ตามมาตรา ๗๓ 
 
มาตรา ๗๙  หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อ

แสดงวามีผูมาแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดจากความจริง 
หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหบัตรเลือกต้ังมีจํานวนผิดจากความ

จริง 
 
มาตรา ๘๐  หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย

เพ่ือขัดขวางหรือหนวงเหน่ียวมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไป ณ ท่ีเลือกต้ัง หรือเขาไป ณ ที่ลงคะแนน
เลือกต้ัง หรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาวภายในกําหนดเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๑  หามมิใหผูใดจาย แจก หรือใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแก
ผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจมิใหไปลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ไปลงคะแนนเลือกต้ัง 

ผูใดมีบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิเลือกต้ังผูอื่นตั้งแตสองคนขึ้นไปไวใน
ความครอบครองโดยไมมีเหตุอันสมควรในระหวางวันประกาศใหมีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวัน
เลือกต้ัง ใหถือวาผูนั้นกระทําการตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๘๒  หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเวนไมลงคะแนน
เลือกต้ังใหแกผูสมัครใด 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีท่ีการลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังใดไมสามารถ

กระทําไดเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้น
กอนวันเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดที่เลือกตั้ง
ใหมในตําบลเดียวกันท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถไปลงคะแนนเลือกต้ังไดโดยสะดวก แตถาไมอาจ
กําหนดท่ีเลือกต้ังใหมในตําบลเดียวกันและไมเปนการสะดวกท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังจะไปลงคะแนน
เลือกตั้งในตําบลอื่น ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศงด
การลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจาํหนวย
เลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอผูอํานวยการการ
เลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

เมื่อไดมีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ให
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด จัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังใหมในหนวยเลือกต้ังน้ันภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีสามารถจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งได ในการนี ้ใหประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหมลวงหนาไมนอยกวาสามวัน และรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

 
มาตรา ๘๔  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดจะ

มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น 

เมื่อไดมีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูอํานวยการการ
เลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้นภายในย่ีสิบเอ็ดวันนับแต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วันท่ีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง ในการนี้ ใหประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหมลวงหนาไม
นอยกวาสามวัน 

 
มาตรา ๘๕  เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งประกาศปดการลงคะแนนเลือกตั้งและงดจายบัตรเลือกตั้ง แลวใหทํา
เครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยูเพื่อใหเปนบัตรเลือกตั้งที่ใชลงคะแนนเลือกตั้งไมไดตาม
วิธีการที่ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดและกรณีที่ผูมาแสดงตนขอใชสิทธิตามมาตรา ๖๙ 
เหลืออยูในท่ีเลือกต้ังแตยังไมไดรับบัตรเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งจายบัตร
เลือกต้ังใหแกผูมาแสดงตนนัน้ และเมื่อไดทําการลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแลว ให
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปดชองใสบัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดทํารายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้ง
ท้ังหมด จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แลวให
กรรมการประจาํหนวยเลือกต้ังทุกคนลงลายมือชื่อไว และประกาศใหผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งอยู ณ ท่ี
เลือกตั้งทราบ 

 
มาตรา ๘๖  นับแตเวลาที่ไดปดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งตาม

มาตรา ๖๘ จนถึงเวลาท่ีไดเปดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อการนับคะแนนเลือกตั้ง หามมิใหผูใดซ่ึงไมมี
อํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปล่ียนสภาพ ทําใหไรประโยชนหรือ
นําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 
หมวด ๘ 

การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง 
------------ 

 
มาตรา ๘๗  เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการประจํา

หนวยเลือกตั้งดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง โดยใหกระทํา ณ ท่ีเลือกต้ัง
ของแตละหนวยเลือกต้ังและใหกระทําโดยเปดเผยและหามมิใหเล่ือนหรือประวิงเวลาการนับ
คะแนน 

 
มาตรา ๘๘  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ 

วิธีการและรายละเอียดในการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๘๙  หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ เพ่ือใหบัตรเลือกต้ังท่ีอยูในสถานท่ีนับ

คะแนนเลือกตั้งมีจํานวนผิดจากความจริง 
 
มาตรา ๙๐  ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนับคะแนนสําหรับบัตร

เลือกตั้งที่ไดทําเครื่องหมายในชองไมลงคะแนนเลือกตั้งและใหประกาศจํานวนบัตรดังกลาวดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการนับคะแนนเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งวินิจฉัยดวย
เสียงขางมากวาบัตรเลือกตั้งใดเปนบัตรเสีย ใหแยกบัตรเสียออกไวตางหาก และหามมิใหนับบัตร
เสียเปนคะแนนเลือกตั้งไมวากรณีใด 

บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
(๑)  บัตรปลอม 
(๒)  บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายใด ๆ 
(๓)  บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหกับผูสมัครคนใด 
(๔)  บัตรที่ทําเครื่องหมายเปนที่สังเกตตามมาตรา ๗๗ 
(๕)  บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด 
ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียวา “เสีย” และใหกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสามคน 
 
มาตรา ๙๑  หามมิใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อาน

บัตรเลือกตั้ง นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งใหผิดจากความจริง หรือกระทําการใด
โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายใหบัตรเลือกตั้งชํารุด เสียหายหรือใหเปนบัตรเสีย หรอื
กระทําการใดแกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรเลือกตั้งที่ใชได หรือทํารายงานการเลือกตั้งผิดจากความ
จริง 

 
มาตรา ๙๒  เม่ือมีการรวมผลการนับคะแนน ณ ท่ีหนวยเลือกต้ังเสร็จส้ินแลว ให

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งนั้น 
จํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีมีอยูท้ังหมด จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจาก
การลงคะแนนเลือกตั้ง ท้ังนี้ใหกระทําโดยเปดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทันที เพื่อรวบรวมผลการนับ
คะแนนของทุกหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นแลวใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการ
นับคะแนนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยเร็ว 

การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
วิธีการและระยะเวลาการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙๓  ถาการนบัคะแนน ณ หนวยเลือกตั้งใดไมสามารถกระทําได 

เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนสําหรับหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนดวัน และ
สถานที่นับคะแนนตอไปโดยตองไมเกินสามวันนับแตเหตุดังกลาวสิ้นสุดลง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๔  ในกรณีท่ีผลการนับคะแนนเลือกตั้งไมตรงกับรายงานการใชสิทธิ
เลือกต้ังของผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม ถายังไมตรงกันอีกใหรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อเสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวาจะ
สมควรมีคําส่ังใหมีการเลือกต้ังใหมหรือไม 

 
มาตรา ๙๕  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับรายงานผลการนับ

คะแนนเลือกตั้งตามมาตรา ๙๒ แลวเห็นวาการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเปนไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรมใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นวาไดมีการทุจริตในการ
เลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้ง หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการนับ
คะแนนเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการฝาฝนมาตรา ๕๗ ใหรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นดวยกับรายงานดังกลาว ใหมีคําส่ังให
นับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือใหมีการเลือกต้ังใหม เวนแตการทุจริตหรือความไมสุจริตหรือไมเท่ียง
ธรรมดังกลาวหรือการฝาฝนมาตรา ๕๗ มิไดเก่ียวของกับผูไดรับเลือกต้ังหรือมิไดเปนเหตุสําคัญท่ี
ทําใหผูนั้นไดรับเลือกต้ัง 

บทบัญญัติตามวรรคสองไมเปนการตัดอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนหรือมีคําส่ังตามอํานาจหนาท่ีของตน ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๙๖  กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดสืบสวนสอบสวนแลวเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใดกระทําการอันเปนการ
ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้หรือมีพฤติการณที่เชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอื่นกระทํา สนบัสนนุ หรือรู
เห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อ
ระงับการกระทํานั้นถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดเห็นวาการกระทํานั้นนาจะมีผลให
การเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัด
รายงานผลการสืบสวนสอบสวนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งผูสมัครที่กระทําการเชนนั้นทุกรายเปนเวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวันท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังมีคําส่ัง 

ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนได ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และใหคณะอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ในกรณีที่ปรากฎตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดวามีการกระทําอัน
เปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ไมวาเปนการกระทําของผูใด ถาเห็นวาผูสมัครผูใดจะไดรับประโยชน
จากการกระทํานั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีอํานาจส่ังใหผูสมัครผูนั้นระงับหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนินการใดเพื่อแกไขความไมสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนด ในกรณทีี่ผูสมัครผู
นั้นไมดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยไมมีเหตุอันสมควร ให
สันนิษฐานวาผูสมัครผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทํานั้น 

มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ตองมี
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

เม่ือมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครคนใดแลว ใหพิจารณาดําเนินการใหมี
การดําเนินคดีอาญาแกผูสมัครผูนั้นดวย 

ในกรณีที่มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนและ
ผูสมัครท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังท่ีไดคะแนนเลือกต้ังในลําดับท่ีไดรับการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง
นั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม และใหนําความในมาตรา ๙๕ วรรคสาม 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๗  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งแลว หาก

ภายหลังมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจรติเพ่ือให
ตนเองไดรับเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดย
สุจริตและเท่ียงธรรมหรือมีการฝาฝนมาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังผูน้ันมีกําหนดเวลาหน่ึงป หรือมีคําสั่งใหเลือกต้ังใหมหรือนับ
คะแนนใหม แตตองสั่งภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง เวนแตความไมสุจริต
หรือไมเท่ียงธรรมดังกลาว หรือการฝาฝนมาตรา ๕๗ มิไดเก่ียวของกับผูไดรับเลือกต้ังหรือมิได
เห็นเหตุสําคัญที่ทําใหผูนั้นไดรับเลือกตั้ง 

ใหนําความในมาตรา ๙๖ มาใชบังคับกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับ
เลือกตั้งตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๘  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งใหนับคะแนนเลือกตั้ง

ใหมและปรากฏผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงผูไดรับเลือกตั้ง หรือในกรณีที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีคําส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมใหผูไดรับเลือกตั้งเดิมพนจากตําแหนงนับแตวันประกาศผล
การนับคะแนนเลือกต้ังใหมหรือวันท่ีมีคําส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม แลวแตกรณี แตท้ังน้ีไม
กระทบกระเทือนกิจการที่ผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่กอนวันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ใหมหรือวันท่ีมีคําส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังระงับการกระทําใด ๆ ของผูไดรับ
เลือกตั้งที่อาจมีผลกระทบตอการนับคะแนนเลือกตั้งใหมได 

ใหผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือ
การเลือกตั้งใหมดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูไดรับเลือกตั้งเดิมซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วรรคหนึ่ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม
ตามมาตรา ๕๖ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ 
ใหผูซึ่งกระทําการฝาฝนมาตรา ๕๖ หรือผูท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังน้ันตองรับผิดชดใช
คาเสียหายตามจํานวนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซึ่งตองไมเกินคาใชจายในการใหมีการ
เลือกตั้งใหม 

คาเสียหายที่ไดรับชดใชตามวรรคหนึ่ง ใหตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ท่ีมีการเลือกต้ังใหมน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๐  ในกรณีที่มีผูสมัครเปนผูบริหารทองถิ่นเทากับจํานวนผูบริหาร

ทองถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังน้ัน หรือในกรณีที่มีผูสมัครเปนสมาชิกสภาทองถิ่นนอยกวาหรือ
เทากับจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผูสมัครจะไดรับเลือกตั้งตอเมื่อได
คะแนนเลือกตั้งไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ในกรณีที่
ผูสมัครไดคะแนนเลือกต้ังนอยกวารอยละสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน ให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม หรือใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินท่ียังขาดอยูในเขตเลือกต้ังน้ัน 

ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นนอยกวาจํานวนสมาชิกสภา
ทองถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังน้ัน และมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นที่ยังขาดอยูตามวรรค
หน่ึง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
เพิ่มเติมเพื่อใหไดสมาชิกสภาทองถิ่นครบจํานวน 

 
มาตรา ๑๐๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๐ การเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น ใหผูสมัคร

ซึ่งไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเปนผูไดรับเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นในเขต
เลือกต้ังท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินไดหน่ึงคน ใหผูสมัครซ่ึงไดคะแนนเลือกต้ังมากท่ีสุด
เปนผูไดรับเลือกตั้งแตในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นไดมากกวาหนึ่งคน ให
ผูสมัครซึ่งไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้ง
ตามจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

ในกรณีที่มีผูสมัครไดคะแนนเลือกตั้งเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับ
ผูไดรับเลือกตั้งไดตามวรรคหนึ่ง ใหผูสมัครที่ไดคะแนนเลือกตั้งเทากันจับสลากเพื่อใหไดผูไดรับ
เลือกตั้งครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งตองกระทําตอหนาผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด 

 
หมวด ๙ 

การคัดคานการเลือกตั้ง 
------------ 

 
มาตรา ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขต

เลือกต้ังใดแลวหากผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาสิบคน ผูสมัคร ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในเขตเลือกตั้งนั้นเห็นวาการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไปโดย
ทุจริตหรือไมเที่ยงธรรมหรือไมถูกตอง ใหมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง 

เพื่อประโยชนในการคัดคานการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรค
หน่ึง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการคัดคานการเลือกตั้ง
หรือการนับคะแนนเลือกตั้งไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๐๓  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคํารองคัดคานการเลือกตั้ง

และพิจารณาแลวเห็นวาการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรมหรือมีกรณีการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่เชื่อไดวามีการฝาฝน
มาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังใหนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือใหมีการเลือกตั้ง
ใหม เวนแตความไมสุจริตหรือไมเที่ยงธรรม หรือการฝาฝนดังกลาวมิไดเกี่ยวของกับผูไดรับ
เลือกต้ัง หรือมิไดเปนเหตุสําคัญที่ทําใหผูนั้นไดรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง
ยกคํารองคัดคาน 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองคัดคาน ในกรณจีําเปนอาจขยายระยะเวลาไดไมเกินสอง
ครั้งครั้งละไมเกินสามสิบวัน 

ใหนํามาตรา ๙๘ มาใชบังคับกับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังใหนับ
คะแนนเลือกตั้งใหมหรือใหมีการเลือกตั้งใหมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๔  การพิจารณาคาํรองคัดคานการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งดําเนินการไตสวนและแสวงหาหลักฐานทั้งปวงเพื่อใหไดขอเท็จจริง ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังใหหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น และเจาหนาท่ีของหนวยงาน
ดังกลาว เจาหนาที่อื่นของรัฐ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือบุคคลใดมีหนังสือช้ีแจง
ขอเท็จจริงหรือมาใหถอยคํา หรอืสงเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการพิจารณา และมีอํานาจขอใหศาลสงเอกสาร หลักฐานและพยานหลักฐานอื่นท่ี
เกี่ยวของเพื่อประกอบการพจิารณาได 

 
หมวด ๑๐ 

การควบคุมการเลือกตั้ง 
------------ 

 
มาตรา ๑๐๕  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีควบคุมและดําเนินการ

จัดใหมีการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ดําเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐผูไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งใหชัดเจน โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาท่ีอื่นของรัฐผูไดรับมอบหมายตองดําเนินการ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
แตงตั้งบุคคลอื่นเพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ดวยก็ได 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึง่ไมเปนเหตุใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพนจาก
หนาที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี ้ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการ
ดําเนินการหรือการสั่งการใดของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ
ผูไดรับมอบหมายมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ัง
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแกไขการดําเนินการหรือการสั่งการนั้นได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ใหกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐผูไดรับมอบหมายมีอํานาจเขาไปในที่เลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๐๗  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่

อื่นของรัฐผูไดรับมอบหมายตามมาตรา ๑๐๖ เห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทําการ
ไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแกการจัดการเลือกตั้ง หรืออาจทําใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําตักเตือนที่ไดใหไว ใหรายงานตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ในกรณีจําเปน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐผู
ไดรับมอบหมายอาจมีคําสั่งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นยุติหรือระงับการกระทําดังกลาวไว
ชั่วคราวได 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งแลว ถาเห็นดวยกับ
รายงานดังกลาวหรือเมื่อเหตุตามวรรคหนึ่งปรากฏแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูนั้นพนจากหนาที่ความ
รับผิดชอบและแตงตั้งบุคคลอื่นปฏิบัติหนาที่แทน 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งบุคคลอื่นปฏิบัติหนาที่แทน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงมอบเอกสาร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอํานวยความสะดวกแกบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้ง และใหบุคคลซ่ึง
ไดรับแตงตั้งมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจนกวาการเลือกตั้งจะ
เสร็จส้ิน 

 
มาตรา ๑๐๘  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพนจากหนาที่ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ถาคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเห็นสมควรใหมีการดําเนินการทางวินัยดวย ใหแจงตอผูบังคับบัญชาของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นเพื่อดําเนินการทางวินัย ในการนี้ ใหใชขอเท็จจริงที่ไดรับจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหลักในการพิจารณาดําเนนิการทางวินัย 

 
หมวด ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

------------- 
 
มาตรา ๑๐๙  ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวาง หนวงเหนี่ยว หรือไมให

ความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควรในการไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง 
แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๐  เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งผูใด ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวย
ราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ให
ผูบังคับบัญชาของผูนั้นดําเนินการทางวินัยดวย 

 
มาตรา ๑๑๑  ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

ผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐผูใด ไมปฏิบัติตามคําส่ังของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงส่ังตามมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๒  ผูใดแจงเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 

อันเปนเท็จตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๔  ผูใดกระทําการอันเปนเท็จ เพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัครผูใด

กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสี่หมื่นบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกลั่นแกลงใหผูสมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิการ
เลือกตั้งหรือเพื่อไมใหมีการประกาศผลการเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพกิถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการแจงหรือใหถอยคําตอคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงสิบป และปรับต้ังแตหน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถึงสองแสน
บาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดย่ีสิบป 

ถาการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเปนการกระทํา หรือกอใหผูอื่นกระทํา 
สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการอัน
อาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๑๑๕  กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี ้จงใจไมปฏิบัติตามหนาที่หรือกระทําการอันมิชอบดวยหนาที่เพื่อเปนคุณหรือ
เปนโทษแกผูสมัคร หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสน
บาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําการตามหนาที่โดยสุจริตยอมไดรับความ
คุมครองไมตองรับผิดทั้งทางแพงหรือทางอาญา 

 
มาตรา ๑๑๖  ผูสมัครผูใดฝาฝนมาตรา ๕๔ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต

หนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเปนจํานวนสามเทาของ
จํานวนเงินที่เกินจํานวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดประกาศกําหนด แลวแตจํานวน
ใดจะมากกวากันหรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

 
มาตรา ๑๑๗  ผูสมัครผูใดไมยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือยื่นหลักฐานไมถูกตอง
ครบถวนตามความจริงตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาขอความในบัญชีรายรับและรายจายที่ไดยื่นไวตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง เปน
เท็จ ผูไดรับเลือกต้ังตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

 
มาตรา ๑๑๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๙ หรอื

มาตรา ๙๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป 

 
มาตรา ๑๑๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป 

หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดหาป 

 
มาตรา ๑๒๐  ผูซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยผูใดฝาฝนมาตรา ๕๙ ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป  และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 
มาตรา ๑๒๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๒๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๒ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือปรับแหงละหนึ่งพันบาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวากัน 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

คาปรับตามวรรคหนึ่ง ใหนําสงเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
ความผิดไดเกิดขึ้นเพื่อใชในการแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 
มาตรา ๑๒๓  ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือ

เสียหายหรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรเลือกตั้งที่
ใชได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดหาป 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป 

 
มาตรา ๑๒๔  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาปดการ

ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังผูใดเปดเผยใหผูอ่ืนทราบวาผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใด
มาลงคะแนนเลือกตั้งหรือยังไมมาลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๖ หรือจงใจขัดขวาง
มิใหมีการสงหีบบัตรเลือกตั้ง หรือกระทําดวยประการใด ๆ เพ่ือใหการสงหีบบัตรเลือกต้ังลาชา 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาล
ส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

 
มาตรา ๑๒๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา 

๗๙ หรือมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

 
มาตรา ๑๒๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป

ถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

 
มาตรา ๑๒๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรอื

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ในกรณีที่ผูฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนผูรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรอื

ประโยชนอื่นใด ถาไดแจงถึงการกระทําดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูซ่ึง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกอนหรือในวันเลือกตั้ง ผูนั้นไมตองรับโทษ 

 
มาตรา ๑๒๙  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๐  ผูใดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง

ในระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๑  ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ เก่ียวกับผลของ

การเลือกตั้งตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

 
มาตรา ๑๓๒  ผูใดบังคับ ขูเข็ญ ขัดขวาง หนวงเหน่ียว หรือกระทําดวยประการใด 

ๆ อันเปนการทําใหผูอื่นเสียสิทธิหรือไมสามารถไปสมัครเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถ่ินได ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๓  สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดไดรับเลือกจากสมาชิกสภาทองถิ่นดวยกัน
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยไม
สุจริตและเที่ยงธรรมเนื่องจากมีหลักฐานเชื่อไดวาตนเองไดกระทําหรือกอใหผูอื่นกระทํา 
สนับสนุนหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหผูอื่นกระทําการให เสนอให สัญญาวาจะใหทรพัยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูใดเพื่อจูงใจใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นผูนั้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเปนผูบริหารทองถิ่น หรืองดเวนการลงคะแนนเสียงเพื่อให
ตนไดรับเลือกเปนผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นเพื่อลงคะแนนหรืองดเวนการลงคะแนนเลือกผูบริหาร
ทองถ่ิน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท และให
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป 

 
มาตรา ๑๓๔  ผูใดกระทํา หรือกอใหผูอื่นกระทํา หรอืสนับสนนุการให สัญญาวา

จะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดเพื่อจูงใจใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเสียงหรืองดเวนการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกลั่นแกลงไมวาดวยประการใด ๆ เพ่ือมิใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ไดรับเลือกเปนผูบริหารทองถิ่นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

 
มาตรา ๑๓๕  ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งใด ใหถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูสมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเปน
ผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 
-------------- 

 
มาตรา ๑๓๖  ในกรณีที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใดแลว 
ใหบรรดาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ยังไมใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ประเภทนั้นที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่ยังมีสมาชิกสภาทองถิ่นดํารงตําแหนงอยู 
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดการดํารงตําแหนงของสมาชิก
สภาทองถิ่นนั้นทั้งคณะ 

(๒)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่มีการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นโดยตรงและ
ยังมีผูบริหารทองถิ่นดํารงตําแหนงอยู ใหผูบริหารทองถิ่นนั้นดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุด
การดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถิ่นผูนั้น 

(๓)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการทั่วไปอยูแลวกอนพระราชกฤษฎีกาใชบังคับและยังดําเนินการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมแลวเสร็จใหดําเนินการตอไปได และใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ไดรับเลือกตั้ง
คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลง 

(๔)  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นที่ยังคงอยูในวาระตาม (๑) หรือสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
ทั่วไปตาม (๓) โดยใหดํารงตําแหนงตอไปไดเชนเดียวกับผูที่ตนดํารงตําแหนงแทน 

ในระหวางที่ยังไมนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมาใช
บังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตอไปจนกวาจะสิ้นเหตุตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) 
แลวแตกรณี และใหนําบทบัญญัตินี้มาใชกับการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งถัดไป 

ในกรณีที่ยังคงใชบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาใหบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในสวนที่
เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตามกฎหมายดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในการนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจส่ังเปลี่ยนแปลงหรือมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลใด
เปนผูปฏิบัติหนาที่นั้นแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๓๗  ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใดแลว 
ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดในประเภทนั้นยังมีสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นดํารง
ตําแหนงอยู  แตมีวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึงหกสิบวัน ใหเริ่มนับระยะเวลาตามมาตรา ๕๗ 
วรรคสอง ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับเปนตนไป 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง 
ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและ
ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม ประกอบกับมาตรา ๒๘๕ วรรคเจ็ดบัญญัติใหคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ังและผู
มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
พรพิมล/พิมพ/แกไข ๑๙/๑๒/๔๕ 

A+B (C) 
 

 


