
๑ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

พระราชบญัญตัิ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน   

พ.ศ. ๒๕๔๕ ( แกไ้ขถึงฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ ) 
 

………………..............…………. 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไ้ว ้ ณ  วนัที่  ๑๑ ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีที่ ๕๗ ในรชักาลปัจจุบนั  
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ  ให้

ประกาศวา่  

โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน 

พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง

มาตรา ๒๙  ประกอบกบัมาตรา  ๓๑  ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  บญัญติัใหก้ระทาํได้

โดยอาศยัอาํนาจ ตามบทบญัญติัแหง่กฎหมาย  

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของ

รฐัสภา ดงัต่อไปน้ี   
 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ พระราชบญัญตักิารเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ” 
 

มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ตน้ไป แต่จะใชบ้งัคบัแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินประเภท ใดและเม่ือใด ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

การดาํเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง  ใหน้ายกรฐัมนตรีรบัฟังขอ้เสนอ แนะ

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

มาตรา ๓  เม่ือไดมี้พระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีแก่การเลือกตั้งสมาชิก

สภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทใดแลว้  ใหย้กเลิก

กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินประเภทน้ัน ดงัต่อไปน้ี  

(๑) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูว้า่ราชการกรุงเทพ  

มหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑  

(๒) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั พุทธศกัราช ๒๔๘๒ 

(๓) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั (ฉบบัท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 



๒ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

(๔) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั  (ฉบบัท่ี  ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(๕) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั  (ฉบบัท่ี  ๔) พ.ศ. ๒๔๑๗ 

(๖) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั  (ฉบบัท่ี  ๕) พ.ศ. ๒๔๒๓ 

(๗) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั  (ฉบบัท่ี  ๖) พ.ศ. ๒๔๓๘ 

(๘) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  พุทธศกัราช  ๒๔๘๒ 

(๙) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๔๘๕ 

(๑๐) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  (ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๔๙๖ 

(๑๑) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ. ๒๕๐๑ 

(๑๒) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  (ฉบบัท่ี  ๕)  พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(๑๓) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  (ฉบบัท่ี  ๖)  พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๑๔) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  (ฉบบัท่ี  ๗)  พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๑๕) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  (ฉบบัท่ี  ๘)  พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๑๖) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  (ฉบบัท่ี  ๙)  พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๑๗) พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ในกรณีท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนดใหก้ารเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกทอ้งถ่ิน

หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทอ่ืน เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ช้

บงัคบัพระราชบญัญติัน้ีแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินประเภทอ่ืนน้ันก่อน 

ในกรณีท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กาํหนดใหก้ารเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกทอ้งถ่ิน

หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทอ่ืน  เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ช้

บงัคบัพระราชบญัญติัน้ีแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินประเภทอ่ืนน้ันก่อน ใหก้ฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  หรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทอ่ืน  ซ่ึงถกูยกเลิกไปตามวรรคหน่ึงยงัคงใหใ้ชบ้งัคบั

แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงยงัมิไดมี้

พระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบัพระราช บญัญติัน้ี  

เม่ือไดมี้ประกาศกาํหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีแก่การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทใดแลว้ 

บรรดาบท กฎ กฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศหรือคาํสัง่ใดท่ีขดัแยง้กบับทบญัญติัแหง่

พระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชบ้ทบญัญติัแหง่พระราชบญัญติัน้ีแทน  
 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายความวา่  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศ -บาล 

องคก์ารบริหารส่วน ตาํบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมี

กฎหมายจดัตั้ง   



๓ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

สภาทอ้งถ่ิน  หมายความวา่ สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สภาเทศบาล สภาองค์  

การบริหารส่วนตาํบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพทัยาและสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  หมายความรวมถึง คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

หวัหนา้พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน หมายความวา่ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ปลดัเทศบาล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดักรุงเทพมหานคร ปลดัเมืองพทัยา และหวัหน้า  

พนักงานหรือหวัหน้า ขา้ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

คณะกรรมการการเลือกตัง้  หมายความวา่ คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย

ประกอบรฐัธรรมนูญ วา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวดั หมายความวา่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจาํจงัหวดัตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

นายอาํเภอ หมายความรวมถึงผูอ้าํนวยการเขตและปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจาํก่ิง

อาํเภอ 

เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั หมายความวา่  ขา้ราชการตาํรวจ  หรือขา้ราชการพล

เรือน หรือ ขา้ราชการทหาร หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือสมาชิกอาสารกัษาดินแดน หรือ

เจา้หน้าท่ีอ่ืนของรฐั ท่ีไดร้บัแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัประจาํท่ีเลือกตั้ง   

ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง”หมายความวา่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

ผูส้มคัร หมายความวา่ผูส้มคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

ผูไ้ดร้บัเลือกตั้ง หมายความวา่ ผูไ้ดร้บัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

การเลือกตัง้ หมายความวา่การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

วนัเลือกตัง้  หมายความวา่  วนัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

 เขตเลือกตัง้  หมายความวา่ทอ้งท่ีท่ีกาํหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

 หน่วยเลือกตัง้ หมายความวา่ ทอ้งถ่ินท่ีกาํหนดใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งทาํการลงคะแนน

เลือกตั้ง  ณ  ท่ีเลือกตั้งใดท่ีเลือกตั้งหน่ึง  

 ท่ีเลือกตัง้  หมายความวา่ สถานท่ีท่ีกาํหนดใหท้าํการลงคะแนนเลือกตั้งและให้

หมายความรวมถึงบริเวณท่ีกาํหนดข้ึนโดยรอบท่ีเลือกตั้ง  

 จงัหวดั  หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร  

 อาํเภอ  หมายความรวมถึง เขตและก่ิงอาํเภอ  

 ตาํบล  หมายความรวมถึง  แขวง  

 ศาลากลางจงัหวดั  หมายความรวมถึง  ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร  

 ท่ีว่าการอาํเภอ” หมายความรวมถึง  สาํนักงานเขตและท่ีวา่การก่ิงอาํเภอ  

 เทศบาล   หมายความรวมถึง เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมี

กฎหมายจดัตั้ง เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรปูแบบพิเศษ 



๔ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

 มาตรา ๕  ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งรกัษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  และใหมี้

อาํนาจออกประกาศ  ระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสัง่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อปฏิบติัการ

ตามพระราชบญัญติั น้ี  
 

หมวด ๑  

บททัว่ไป  

มาตรา ๖ ใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัรไดไ้มเ่กินจาํนวน

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้ง  

 การเลือกตั้ง ใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั  
 

มาตรา ๗  ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งจดัใหมี้การเลือกตั้งภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนั ท่ี

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดาํรงตาํแหน่งครบวาระหรือภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ี

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ เวน้แต่

วาระดาํรงตาํแหน่งของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจะเหลืออยูไ่มถึ่งหน่ึงรอ้ยแปดสิบวนั  

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาํสัง่ขยายหรือยน่เวลาใหมี้การเลือกตั้งตามวรรคหน่ึงได้

ตามความจาํเป็นเม่ือพฤติการณพ์ิเศษ โดยตอ้งระบุเหตุผลการมีคาํสัง่ดงักล่าวดว้ย  

ในการจดัใหมี้การเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหค้วามชว่ยเหลือ

และอาํนวยความสะดวกในการจดัการเลือกตั้ง 
 

 มาตรา ๘ เม่ือมีกรณีท่ีตอ้ง มีการเลือกตั้ง ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรา ๑๙ ประกาศใหมี้การเลือกตั้ง ซ่ึงอยา่งน้อยตอ้งมีเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(๑) วนัเลือกตั้ง  

(๒) วนัรบัสมคัรเลือกตั้ง ซ่ึงตอ้งใหมี้การเร่ิมรบัสมคัรไมเ่กินสิบวนันับแต่วนัประกาศใหมี้

การเลือกตั้ง และตอ้งกาํหนดวนัรบัสมคัรไมน่อ้ยกวา่หา้วนั  

(๓) สถานท่ีรบัสมคัรเลือกตั้ง  

(๔) จาํนวนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีจะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง  

(๕) จาํนวนเขตเลือกตั้ง ซ่ึงตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัอาํเภอ หรือตาํบล หรือเขตทอ้งถ่ินท่ีท่ี

อยูภ่ายในเขตเลือกตั้ง  

(๖) หลกัฐานการสมคัรรบัเลือกตั้ง  

 การกาํหนดตาม(๑)(๒)(๔)และ  (๕) ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํจงัหวดัก่อน  

 ประกาศตามวรรคหน่ึง ใหปิ้ดไว ้ณ ท่ีทาํการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ัน และสถานท่ี

อ่ืนตามท่ีผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นสมควร  
 

 มาตรา ๙ ใหผู้อ้าํนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร มีหน้าท่ี

จดัทาํบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งตาม

กฎหมาย ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้งใหถ้กูตอ้งตามความจริง 



๕ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

  มาตรา ๑๐ ใหอ้งคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินรบัผิดชอบในค่าใชจ้า่ยในการเลือกตั้งทั้งหมด 

เวน้แต่ค่าใชจ้า่ยของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั  

 ในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีรายไดไ้มเ่พียงพอสาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการเลือกตั้ง

ตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะรฐัมนตรีพิจารณาจดัสรรเงินอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ัน

ตามความจาํเป็น  
 

 มาตรา ๑๑  เพื่อใหก้ารดาํเนินการเลือกตั้งตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

สุจริต และ เท่ียงธรรม นอกจากอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามท่ีกาํหนดไวใ้น

กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ วา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมี

อาํนาจออกระเบียบเก่ียวกบั วธีิการและระยะเวลาในการดาํเนิน การในเร่ืองใดๆ ไดเ้ท่าท่ีไมข่ดัหรือ

แยง้กบัพระราชบญัญติัน้ีทั้งน้ี ระเบียบดงักล่าวตอ้งไมมี่ผลเป็นการตดัสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด และ

เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 
 

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งสัง่ใหมี้การเลือกตั้งใหม ่ใหค้ณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีอาํนาจออกประกาศใหย้น่หรือขยายระยะเวลาหรืองดเวน้การดาํเนินการท่ีเก่ียวกบั

การเลือกตั้ง ตามท่ีบญัญติัในพระราชบญัญติัน้ีเฉพาะในการเลือกตั้งน้ันเพื่อใหเ้หมาะสมแก่การ

ดาํเนินการเลือกตั้งใหมใ่หเ้ป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรมได้ 

  

หมวด ๒  

เขตเลือกตัง้ หน่วยเลือกตัง้ และท่ีเลือกตัง้  

มาตรา ๑๓  การกาํหนด เขตเลือกตั้งสาํหรบัการเลือกตั้งสมาชิกทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร ใหถื้อเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถา้เขตใดมีจาํนวน

ราษฎรตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปีสุดทา้ยก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้งเกินหน่ึงแสนคน ให้

แบ่งเขตน้ันออกเป็นเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑจ์าํนวนราษฎรหน่ึงแสนคน เศษของหน่ึงแสนถา้เกินหา้หม่ืน 

ใหเ้พ่ิมเขตเลือกตั้งในเขตน้ันไดอี้กหน่ึงเขตเลือกตั้ง  

(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหถื้อเขตอาํเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ใน

กรณีท่ีอาํเภอใดมีสมาชิกไดเ้กินกวา่หน่ึงคนใหแ้บ่งเขตอาํเภอเป็นเขตเลือกตั้ง  เท่ากบัจาํนวนสมาชิกท่ีจะ

พึงมีในอาํเภอน้ัน  

(๓) การเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลตาํบล  ใหแ้บ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือก ตั้ง การ

เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ใหแ้บ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลนคร หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพทัยา ใหแ้บ่งเขตเทศบาล หรือเขตเมืองพทัยาเป็นส่ีเขต

เลือกตั้งและ ตอ้งมีจาํนวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากนัทุกเขตเลือกตั้ง  

(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหถื้อเขตหมูบ่า้นเป็นเขตเลือกตั้ง  

(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนใหถื้อเขตขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้ง ถ่ินน้ันเป็นเขตเลือกตั้ง เวน้แต่กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองค์ กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ันจะ

กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  



๖ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

มาตรา ๑๔ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ตอ้งพยายามจดัใหมี้จาํนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง

ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด และตอ้งแบ่งพื้ นท่ีของแต่ละเขตเลือกตั้งใหติ้ดต่อกนัในเขตเทศบาลหรือเขต

ชุมชนหนาแน่นอาจกาํหนดใหใ้ชแ้นวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแมน้ํ่าเป็นแนวเขตของเขต

เลือกตั้งได ้สาํหรบัการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มิใหนํ้าพื้ นท่ีเพียงบางส่วนของเขต

หน่ึงไปรวมกบัเขตอ่ืน 
   

มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ใน การแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔ ใหผู้อ้าํนวยการ

ทะเบียนกลางตามกฎหมาย วา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรมีหน้าท่ีแจง้รายละเอียดของจาํนวนราษฎร

เป็นรายจงัหวดั รายอาํเภอ รายเทศบาล รายองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รายตาํบลและราย

หมูบ่า้นใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยีสิ่บวนันับแต่วนัท่ีผูอ้าํนวยการทะเบียนกลาง

ประกาศจาํนวนราษฎรทั้งประเทศ  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเขตจงัหวดั เขตอาํเภอ เขตเทศบาล เขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  เขตตาํบล  หรือเขตหมูบ่า้น ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีแจง้การเปล่ียนแปลงให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

 มาตรา ๑๖ การกาํหนดเขตเลือกตั้งสาํหรบัการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ใหใ้ชเ้ขตของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ันเป็นเขตเลือกตั้ง  
 

มาตรา ๑๗ ใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนดหน่วย

เลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้งท่ีจะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง  

การกาํหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง ใหก้ระทาํก่อนวนัเลือกตั้งไมน่้อย

กวา่ยีสิ่บวนั โดยใหท้าํเป็นประกาศปิดไว ้ณ ท่ีทาํการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ัน และสถานท่ี

อ่ืนท่ีเห็นสมควร รวมทั้งใหจ้ดัทาํแผนท่ีสงัเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งไวด้ว้ย  

การเปล่ียนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือท่ีเลือกตั้ง  ใหก้ระทาํไดโ้ดยประกาศก่อนวนั

เลือกตั้งไมน่้อยกวา่สิบวนั  เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปล่ียนแปลงก่อนวนัเลือกตั้งน้อยกวา่

สิบวนัก็ได ้และใหนํ้าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 

มาตรา ๑๘  การกาํหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ใหค้าํนึงถึงความสะดวกในการ

เดินทางมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งของราษฎรตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(๑) ใหใ้ชเ้ขตหมูบ่า้นเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง ในกรณีท่ีหมูบ่า้นใดมีผูสิ้ทธิเลือกตั้ง

จาํนวนน้อยจะให้รวมหมูบ่า้นตั้งแต่สองหมูบ่า้นข้ึนไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกนัก็ได ้ สาํหรบั

ในเขตเทศบาล เขต กรุงเทพมหานครหรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกาํหนดใหใ้ชแ้นวถนน ตรอก  

หรือซอย คลอง หรือ แมน้ํ่าเป็นแนว เขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได ้

 (๒) ใหถื้อเกณฑจ์าํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละแปดรอ้ยคนเป็นประมาณ

แต่ถา้เห็นวา่ไมเ่ป็น การสะดวกหรือไมป่ลอดภยัในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง

จะกาํหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มข้ึนโดยใหมี้จาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งน้อยกวา่จาํนวนดงักล่าวก็ได ้ 



๗ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ท่ีเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๗ ตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนเขา้ออกไดส้ะดวกและมีป้ายหรือ

เคร่ืองหมายอ่ืนใด  เพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของท่ี เลือกตั้งตามลกัษณะของทอ้งถ่ินและภมิู

ประเทศไวด้ว้ย และเพื่อประโยชน์ในการ อาํนวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อความ

ปลอดภยัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ผูอ้าํนวยการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้ง ถ่ินจะกาํหนดท่ี

เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได ้แต่ตอ้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัหน่วยเลือกตั้งน้ัน  

 

หมวด ๓  

การดาํเนินการเลือกตัง้  

มาตรา ๑๙ เม่ือมีกรณีท่ีตอ้งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินของ

องคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ินใด  ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัแต่งตั้งหวัหน้า

พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และแต่งตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบ ดว้ยหวัหน้าพนักงานส่วน

ทอ้งถ่ินน้ัน และกรรมการอ่ืนอีกไมน่้อยกวา่ส่ีคนแต่ไมเ่กินหกคน เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัการ

ใหมี้การเลือกตั้งตามพระราชบญัญติัน้ี และตอ้งปฏิบติัตามประกาศ ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ 

หรือการมอบหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั 

การสรรหา การแต่งตั้ง ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง และการพน้จากตาํแหน่งของคณะ  

กรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการเลือกตั้งกาํหนด 
 

มาตรา ๒๐ ใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจ

หน้าท่ีดงัต่อไปน้ี  

(๑) รบัสมคัรเลือกตั้ง  

(๒) กาํหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง  

(๓) แต่งตั้งและจดัอบรมเจา้พนักงานผูด้าํเนินการเลือกตั้ง  

(๔) ตรวจสอบบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งและดาํเนินการเพิ่มช่ือหรือถอนช่ือผู ้

มีสิทธิเลือกตั้ง  

(๕) ดาํเนินการเก่ียวกบัการ ลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้งและการ

ประกาศผลการนับ คะแนนเลือกตั้ง  

(๖) จดัใหมี้หีบบตัรเลือกตั้งและวสัดุอุปกรณเ์ก่ียวกบัการเลือกตั้ง  

(๗) ดาํเนินการอ่ืนอนัจาํเป็นเก่ียวกบัการเลือกตั้ง  

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีใดตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

จงัหวดั อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายใหค้ณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผูช้ว่ยเหลือในการปฏิบติัหน้าท่ี

ไดต้ามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด 
 

มาตรา ๒๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจ

หน้าท่ีดงัต่อไปน้ี  



๘ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

(๑) เสนอแนะและใหค้วามเห็นชอบในการกาํหนดหน่วยเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้งและการ

แต่งตั้งเจา้พนักงานผูด้าํเนินการเลือกตั้งของผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  

(๒) ตรวจสอบและใหค้วามเห็นชอบในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มช่ือ 

หรือถอนช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  

(๓) กาํกบัดแูล และอาํนวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน

เลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  

(๔) กาํหนดสถานท่ีรวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง 

และรายงานผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั 

(๕) ปฏิบติัการใดตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัมอบหมาย 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

จงัหวดัมีอาํนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผูช้ว่ยเหลือในการปฏิบติังานใน

การเลือกตั้งไดต้ามสมควร 
 

มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาํสัง่ใหน้ายอาํเภอดาํเนินการในเร่ืองใดท่ีเป็นอาํนาจหน้าท่ีของ

ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ีไดโ้ดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา  

             ในกรณีท่ีนายอาํเภอไดร้บัคาํสัง่ใหด้าํเนินการในเร่ืองใดตามวรรคหน่ึง  ใหบ้รรดาอาํนาจ

หน้าท่ีของผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ีใน

เร่ือง น้ันเป็นอาํนาจหน้าท่ีของนายอาํเภอ  
 

มาตรา ๒๓ ก่อนวนัเลือกตั้งไมน่้อยกวา่ยีสิ่บวนั ใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินแต่งตั้งผูมี้สิทธิเลือกตั้งเป็นเจา้พนักงานผูด้าํเนินการเลือกตั้ง  ดงัต่อไปน้ี  

 (๑) ผูอ้าํนวยการประจาํหน่วยเลือกตั้งหน่ึงคน  

            ๏(๒)คณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งจาํนวนเจ็ดคน ประกอบดว้ยประธานกรรมการ

หน่ึงคนและกรรมการอีกหกคน มีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน

เลือกตั้งในท่ีเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
  ๏  แกไ้ขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๓)๒๕๕๔ 

ในการประชุมเพื่อวนิิจฉยัปัญหาในการปฏิบติัตามอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรม  การ

ประจาํหน่วยเลือกตั้งตอ้งมีกรรมการอยูใ่นการประชุมน้ันไมน่้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดท่ีมีอยู ่ และการลงมติใหใ้ชเ้สียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานออกเสียงช้ีขาด  



๙ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

           ใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีรกัษา

ความปลอดภยัประจาํท่ีเลือกตั้งอยา่งน้อยท่ีเลือกตั้งละสองคน   

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้งรวมทั้งอาํนาจหน้าท่ีของผูอ้าํนวยการประจาํหน่วยเลือกตั้ง

คณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้ง และเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัประจาํท่ีเลือกตั้งใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด  
 

มาตรา ๒๔  ในวนัเลือกตั้ง ถา้ถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแลว้มีกรรมการประจาํ

หน่วยเลือกตั้งมา ปฏิบติัหน้าท่ีไมค่รบเจ็ดคนใหก้รรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งเท่าท่ีมีอยูใ่น

ขณะน้ันแต่งตั้งผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ันเป็นกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งจนครบเจ็ด

คนไปพลางก่อนจนกวา่กรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งท่ีไดร้บัแต่งตั้งไวแ้ลว้จะมาปฏิบติัหน้าท่ี เวน้

แต่ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งสาํรองไว ้ใหผู้น้ั้นเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน  
 

มาตรา ๒๕ เม่ือมีการเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด ใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินน้ันจดัให้พนักงานส่วนทอ้งถ่ินชว่ยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติัหน้าท่ีของ

ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีพนักงานส่วนทอ้งถ่ินไมเ่พียงพอในการปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจรอ้งขอต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัเพ่ือมี

คาํสัง่ใหข้า้ราชการ พนักงาน หรือลกูจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นจงัหวดัน้ันใหช้่วยเหลือในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการเลือกตั้งได ้ 

         ใหข้า้ราชการ พนักงานหรือลกูจา้งซ่ึงไดร้บัคาํสัง่ตามวรรคสอง มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามท่ีผูอ้าํนวยการ

การเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมอบหมาย  
 

มาตรา ๒๖  นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี หรือตามท่ีคณะกรรม  

การการเลือกตั้งมอบหมายหรือสัง่การ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั นายอาํเภอ และพนักงานฝ่าย

ปกครอง หรือตาํรวจตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามีหน้าท่ีรกัษาความสงบ

เรียบรอ้ยและความปลอดภยัในการเลือกตั้ง  

ใหผู้บ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือนายอาํเภอจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรกัษาความ

ปลอดภยัประจาํท่ีเลือกตั้งตามท่ีผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรอ้งขอ 
 

มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีมีการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีใหผู้พ้บการกระทาํ

ความผิดแจง้ต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจ หรือเจา้หน้าท่ีรกัษาความสงบเรียบรอ้ยในการ

เลือกตั้ง หรือเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัประจาํท่ีเลือกตั้ง 

ถา้ผูพ้บการกระทาํความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจา้พนักงานผูด้าํเนินการเลือกตั้งหรือ

เจา้หน้าท่ีรกัษาความสงบเรียบรอ้ยในการเลือกตั้งหรือเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัประจาํท่ี

เลือกตั้งใหด้าํเนินการกล่าวโทษหรือดาํเนินการตามอาํนาจหน้าท่ี  



๑๐ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

           ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความสงบเรียบรอ้ยในการเลือกตั้งหรือเจา้หน้าท่ีรกัษาความ

ปลอดภยัประจาํท่ีเลือกตั้ง พบการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีในวนัเลือกตั้งหรือไดร้บั

แจง้โดยมีพยานหลกัฐานอนัน่าเช่ือถือ และผูก้ระทาํความผิดยงัปรากฏตวัอยูใ่นบริเวณท่ีเลือกตั้ง 

ใหเ้จา้หน้าท่ีรกัษาความสงบเรียบรอ้ยหรือเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัประจาํท่ีเลือกตั้งมี

อาํนาจจบักุมและควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดส่งพนักงานสอบสวนดาํเนินการต่อไปโดยใหถื้อวา่

เป็นกรณีพบการกระทาํความผิดซ่ึงหน้า  
 

มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั 

ผูส้มคัรผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หรือผูมี้หน้าท่ีรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภยัในการเลือกตั้ง

ตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึงแจง้ต่อพนักงานสอบสวนวา่มีการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 

หรือในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนทราบถึงการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ใหพ้นักงาน

สอบสวนดาํเนินการสอบสวนทนัทีโดยไมต่อ้งมีผูม้ารอ้งทุกขห์รือกล่าวโทษ  
 

มาตรา ๒๙ ในกรณีท่ีมีขอ้เท็จจริงปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ขา้ราชการ

การเมืองสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

เจา้หน้าท่ีอ่ืนของรฐักระทาํการใดๆ  โดยมิชอบดว้ยอาํนาจหน้าท่ีอนัเป็นการกลัน่แกลง้ผูส้มคัรใด 

ใหค้ณะกรรมการ การเลือกตั้งมีอาํนาจหรือมอบหมายใหค้ณะ  กรรมการการเลือกตั้งประจาํ

จงัหวดั หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสัง่ใหยุ้ติหรือระงบัการ

กระทาํน้ันได ้ 
 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้ง

ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ผูอ้าํนวยการประจาํหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้ง และผูซ่ึ้งไดร้บัแต่งตั้งใหป้ฏิบติั

หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
 

มาตรา ๓๑  ค่าตอบแทน ของกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  นายอาํเภอ กรรม การประจาํหน่วย

เลือก ตั้งและผูซ่ึ้งไดร้บัแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีองคก์ร

ปกครองส่วน  ทอ้งถ่ินกาํหนดตามบญัชีค่าตอบแทน หรือมาตรฐานกลางในการจา่ยค่าตอบแทน

ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนดไว ้โดยคาํนึงถึงอาํนาจหน้าท่ี  ความรบัผิดชอบ และความ

แตกต่างของปริมาณงานในการดาํเนินการเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท

หรือแต่ละแหง่  
 

มาตรา ๓๒ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัพิมพค์วบคุมการ

พิมพแ์ละจดัส่งบตัรเลือกตั้ง และใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการจดัพิมพ์

บตัรเลือกตั้ง  

 



๑๑ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

หมวด ๔  

ผูมี้สิทธิเลือกตัง้และบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตัง้  

มาตรา ๓๓ บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ีเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  

(๑) มีสญัชาติไทย แต่บุคคลผูมี้สญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติตอ้งไดส้ญัชาติไทย

มาแลว้ไมน่้อยกวา่หา้ปี  

(๒) มีอายุไมต่ํา่กวา่สิบแปดปีบริบรูณใ์นวนัท่ี ๑ มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้ง  

(๓) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาติดต่อกนัไมน่้อยกวา่หน่ึง

ปีนับถึงวนั เลือกตั้ง  และ  

(๔) คุณสมบติัอ่ืนท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด ใน

กรณีท่ีมีการยา้ยทะเบียนบา้นออกจากเขตเลือกตั้งหน่ึงไปยงัอีกเขตเลือกตั้งหน่ึงภายในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเดียวกนัอนัทาํใหบุ้คคลมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา

ติดต่อกนัน้อยกวา่หน่ึงปีนับถึงวนัเลือกตั้ง ใหบุ้คคลน้ันมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นครั้งสุดทา้ยเป็นเวลาติดต่อกนัไมน่้อยกวา่หน่ึงปี  
 

มาตรา ๓๔  บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้งเป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิ

เลือกตั้ง  

(๑)  วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ  

(๒)  เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  

(๓)  ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล หรือโดยคาํสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

(๔)  อยูใ่นระหวา่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

(๕)  มีลกัษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด  
 

มาตรา ๓๕ ผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๓๓ และไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา๓๔ มี

หน้าท่ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเวน้แต่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงไดแ้จง้เหตุดงัต่อไปน้ีต่อผูอ้าํนวยการการ

เลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะไมไ่ปใชสิ้ทธิเลือกตั้งก็ได ้ 

(๑) เจ็บป่วย ไมว่า่ถึงขนาดตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลหรือไม ่ 

(๒) มีร่างกายทุพพลภาพจนไมส่ะดวกในการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  

(๓) มีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบรูณใ์นวนัเลือกตั้ง  

(๔) ไมอ่ยูใ่นภมิูลาํเนาในเวลาเลือกตั้ง  

(๕) เหตุอ่ืนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

การแจง้เหตุตามวรรคหน่ึง  ใหท้าํเป็นหนังสือยื่นต่อผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงรบัผิดชอบในการจดัใหมี้การเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั โดยจะ

จดัส่งหนังสือแจง้เหตุน้ันไปรษณียก็์ได ้ในการน้ี ให้ ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินบนัทึกเหตุท่ีไมอ่าจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งไวใ้นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งและเก็บหนังสือแจง้เหตุ

น้ันไวเ้ป็นหลกัฐาน  

การแจง้เหตุตามวรรคสอง ไมเ่ป็นการตดัสิทธิผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูน้ั้นท่ีจะไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง

ในวนัเลือกตั้ง  



๑๒ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดไมไ่ปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  โดยมิไดแ้จง้เหตุตาม

มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง ใหผู้น้ั้นทาํหนังสือแจง้เหตุดงักล่าวต่อผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในเจ็ดวนันับแต่วนัเลือกตั้ง และใหนํ้าความในมาตรา ๓๕ วรรค

สอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

เม่ือผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดร้บั หนังสือแจง้เหตุ

ตามวรรคหน่ึงแลว้ใหท้าํการตรวจสอบหลกัฐานการลงคะแนนเลือกตั้ง ถา้พบวา่มีผูม้าแสดงตน

และลงคะแนนเลือกตั้งแทนผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงไมไ่ปใช้ สิทธิเลือกตั้ง ใหผู้อ้าํนวย การการเลือกตั้ง

ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาวา่จะ

สมควรมีคาํสัง่ใหเ้พิกถอนผลการเลือกตั้งหรือไม ่ 
 

มาตรา ๓๗  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดไมไ่ปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  โดยมิไดแ้จง้เหตุตามมาตรา๓๕ 

วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึงใหผู้น้ั้นเสียสิทธิดงัต่อไปน้ี  

(๑) สิทธิยืน่คาํรอ้งคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

(๒) สิทธิรอ้งคดัคา้นการเลือกตั้งกาํนันและผูใ้หญ่บา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะ

ปกครองทอ้งท่ี  

(๓) สิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

(๔) สิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นกาํนันและผูใ้หญ่บา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะ

ปกครองทอ้งท่ี  

(๕) สิทธิเขา้ช่ือรอ้งขอใหส้ภาทอ้งท่ีพิจารณาออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ตามกฎหมายวา่

ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  

(๖) สิทธิเขา้ช่ือรอ้งขอใหถ้อดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

การเสียสิทธิ ตามวรรคหน่ึง  ใหมี้กาํหนดเวลาตั้งแต่วนัเลือกตั้งครั้งท่ีผูน้ั้นไมไ่ปใชสิ้ทธิ

เลือกตั้งจนถึงวนัเลือกตั้งครั้งท่ีผูน้ั้นไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  
 

มาตรา ๓๘ เม่ือได้มีประกาศใหมี้การเลือกตั้งแลว้ ให้ ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตรวจสอบบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจาก

บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา ๙  ใหถ้กูตอ้งตามความจริง  และประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้

สิทธิเลือกตั้งไวโ้ดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจงัหวดัหรือท่ีวา่การอาํเภอท่ีตั้งอยูใ่นเขตเลือกตั้งน้ัน ท่ี

ทาํการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ัน ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีเลือกตั้ง และสถานท่ี

อ่ืนท่ีเห็นสมควรก่อนวนัเลือกตั้งไมน่้อยกวา่ยีสิ่บวนั และแจง้รายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งใหเ้จา้บา้น

ทราบก่อนวนัเลือกตั้งไมน่้อยกวา่สิบหา้วนั  

ในกรณีท่ีผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่การจดัทาํ

บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาดหรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีการยา้ยบุคคลใดเขา้มา

ในทะเบียนบา้นเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไมว่า่จะพบเหตุดงักล่าวก่อนหรือหลงัการ

ประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วน



๑๓ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ทอ้งถ่ินรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเร็ว ถา้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นวา่กรณีดงักล่าวเป็นความจริง 

ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีคาํสัง่ใหแ้กไ้ขหรือถอนช่ือ

บุคคลน้ันออกจากบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งได ้ 
 

มาตรา ๓๙ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือเจา้บา้นผูใ้ดเห็นวา่ตนหรือผูมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นของ

ตนไมมี่ช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ใหแ้จง้เป็นหนังสือต่อผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก่อนวนัเลือกตั้งไมน่้อยกวา่สิบวนั  

          เม่ือผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดร้บัหนังสือตามวรรค

หน่ึงแลว้ใหรี้บตรวจสอบหลกัฐาน ถา้เห็นวา่ผูแ้จง้หรือผูมี้ช่ืออยูใ่น ทะเบียนบา้นเป็นผูมี้สิทธิ

เลือกตั้ง ใหผู้อ้าํนวยการเลือกตั้งดาํเนินการเพิ่มช่ือผูน้ั้นลงในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว 

และแจง้ใหผู้แ้จง้และเจา้บา้นทราบแต่ถา้เห็นวา่บุคคลผูแ้จง้หรือผูมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นเป็นผูไ้มมี่

สิทธิเลือกตั้ง ใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตั้งดาํเนินการเพิ่มช่ือผูน้ั้นลงในบญัชีรายช่ือผู ้

มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจง้ใหผู้แ้จง้และเจา้บา้นทราบ แต่ถา้เห็นวา่บุคคลผูแ้จง้หรือผูมี้ช่ืออยูใ่น

ทะเบียนบา้นเป็นผูไ้มมี่สิทธิเลือกตั้ง ใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พรอ้มทั้งแจง้ให้

ผูแ้จง้หรือเจา้บา้นทราบภายในสามวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือในกรณีท่ีคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เห็นวา่ผูแ้จง้หรือผูมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นเป็นผูมี้สิทธิ

เลือกตั้ง ใหมี้คาํสัง่เพิ่มช่ือผูน้ั้นลงในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งและใหแ้จง้ไปยงั ผูอ้าํนวยการการ

เลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเร็ว ในการน้ี ให้ ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัตามคาํสัง่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน และแจง้ใหผู้แ้จง้และเจา้บา้นทราบโดยเร็ว 
 

  มาตรา ๔๐ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดเห็นวา่ผูมี้ช่ือปรากฏอยูใ่นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ท่ี

ไดป้ระกาศตามมาตรา  ๓๘ วรรคหน่ึง เป็นผูไ้มมี่สิทธิเลือกตั้งใหมี้สิทธิยืน่คาํรอ้งต่อผูอ้าํนวยการ

การเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนวนัเลือกตั้งไมน่้อยกวา่สิบวนั เพื่อใหถ้อนช่ือผู ้

ไมมี่สิทธิเลือกตั้งผูน้ั้นออกจากบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  

เม่ือผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาแลว้เห็นวา่ผูมี้

ช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเป็นผูไ้มมี่สิทธิเลือกตั้ง ใหมี้คาํสัง่ถอนช่ือผูน้ั้นออกจากบญัชี

รายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งและแจง้ใหผู้ย้ืน่คาํรอ้งและ เจา้บา้นทราบ ถา้ ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้ง

ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เห็นวา่ผูมี้ช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเป็นผูมี้สิทธิ

เลือกตั้ง ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการ  

         การเลือกตั้ง ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก่อน พรอ้มทั้งแจง้ใหผู้ย้ืน่คาํรอ้งทราบภาย  

ในสามวนันับแต่วนั ไดร้บัคาํรอ้ง ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาํองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเห็นวา่ผูมี้ช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเป็นผูไ้มมี่สิทธิเ ลือกตั้ง ใหมี้คาํสัง่ถอนช่ือผู ้



๑๔ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

น้ันออกจากบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งและใหนํ้าความในมาตรา ๓๙ วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม  

ถา้เจา้บา้นผูใ้ดเห็นวา่บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งปรากฏช่ือบุคคลอ่ืนซ่ึงมิไดมี้ช่ืออยูใ่น

ทะเบียนบา้นของตน เม่ือเจา้บา้นหรือผูซ่ึ้งเจา้บา้นมอบหมายนําหลกัฐานทะเบียนมาแสดงใหเ้ห็น

วา่ไมมี่ช่ือบุคคลน้ันอยูใ่นทะเบียน บา้น ให้ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  หรือคณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้ง แลว้แต่กรณีมีคาํ สัง่ถอนช่ือบุคคลน้ันออกจาก

บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และแจง้ให ้เจา้บา้นหรือผูซ่ึ้งเจา้บา้นมอบหมายทราบโดยเร็ว  

           กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามถา้ผูท่ี้ถกูถอนช่ือออกจากบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งมี

หลกัฐานแสดงวา่เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และยืน่คาํรอ้งคดัคา้นการถกูถอนช่ือต่อคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้วนิิจฉยัโดยเร็ว คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ีสุด 
  

มาตรา ๔๑ ในกรณีท่ีศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหเ้พิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด  

และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดร้บัแจง้คาํพิพากษาน้ันแลว้ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งแจง้ผู ้

อาํนวย การการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อใหบ้นัทึกไวใ้นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิ

เลือกตั้ง  
 

มาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีมีการถอนช่ือบุคคลใดออกจากบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งตาม

มาตรา ๓๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพิ่มช่ือบุคคลใดลงในบญัชี

รายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือในกรณีท่ีศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหเ้พิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดตาม มาตรา ๔๑ ใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน แจง้ต่อผูอ้าํนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียน ราษฎรเพื่อแกไ้ข

บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙  ใหถ้กูตอ้งดว้ย  
 

           มาตรา ๔๓ หา้มมิใหผู้ใ้ดดาํเนินการยา้ยบุคคลเขา้มาในทะเบียนบา้นเพื่อประโยชน์ใน

การเลือกตั้งโดยมิชอบ  

           กรณีดงัต่อไปน้ีใหส้นันิษฐานวา่เป็นการยา้ยบุคคลเขา้มาในทะเบียนบา้นเพื่อประโยชน์

ในการเลือกตั้งโดยมิชอบดว้ย เวน้แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัพิจารณาแลว้เห็นวา่

เป็นการยา้ยโดยมีเหตุผลอนัสมควร 

    (๑)  การยา้ยบุคคลตั้งแต่สิบคนข้ึนไปซ่ึงไมมี่ช่ือสกุลเดียวกบัเจา้บา้นเขา้มาใน

ทะเบียนบา้นเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนภายในสองปีนับแต่วนัท่ียา้ยเขา้มาใน

ทะเบียนบา้น  

    (๒) การยา้ยบุคคลเขา้มาในทะเบียนบา้นโดยบุคคลน้ันมิไดอ้ยูอ่าศยัจริง  

    (๓) การยา้ยบุคคลเขา้มาในทะเบียนบา้นโดยมิไดร้บัความยนิยอมจากเจา้บา้น  

 



๑๕ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

หมวด ๕  

ผูส้มคัร การสมคัรรบัเลือกตัง้ และตวัแทนผูส้มคัร  

มาตรา ๔๔ บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ีเป็นผูมี้สิทธิสมคัรรบัเลือกตั้ง  

(๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด  

(๒) มีอายุไมต่ํา่กวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบรูณใ์นวนัเลือกตั้ง  

(๓) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสมคัรรบัเลือกตั้งเป็น

เวลาติดต่อกนัไมน่้อยกวา่หน่ึงปีนับถึงวนัสมคัรรบัเลือกตั้ง หรือไดเ้สียภาษีตามกฎหมายวา่ดว้ย

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ัน

เป็นเวลาติดต่อกนัสามปีนับถึงปีท่ีสมคัรรบัเลือกตั้ง และ 

(๔) คุณสมบติัอ่ืนท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด  
 

มาตรา ๔๕ บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัรรบัเลือกตั้ง  

(๑) ติดยาเสพติดใหโ้ทษ  

(๒) เป็นบุคคลลม้ละลาย  

(๓) เป็นบุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งตามมาตรา๓๔(๑)(๒)หรือ   

(๔) ตอ้งคาํพิพากษาใหจ้าํคุกและถกูคุมขงัอยูโ่ดยหมายศาล  

(๕) ไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกตั้งแต่สองปีข้ึนไปและไดพ้น้โทษ

มายงัไมถึ่งหา้ปีนับถึงวนัเลือกตั้ง เวน้แต่ในความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท  

(๖) ตอ้งพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีไมว่า่จะไดร้บัโทษ

หรือไม ่โดยไดพ้น้โทษหรือตอ้งคาํพิพากษามายงัไมถึ่งหา้ปีนับถึงวนัเลือกตั้ง แลว้แต่กรณี  

(๗) เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรฐั  หรือ

รฐัวสิาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าท่ีหรือถือวา่กระทาํการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

(๘) เคยตอ้งคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาลใหท้รพัยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

รํา่รวยผิดปกติ หรือมีทรพัยสิ์นเพิ่มข้ึนผิดปกติ  

(๙) เคยถกูถอดถอนออกจากตาํแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตามบทบญัญติัของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

หรือกฎหมายวา่ดว้ย การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

แลว้แต่กรณี มายงัไมถึ่งหา้ปีนับถึงวนัเลือกตั้ง  

   (๑๐) อยูใ่นระหวา่งเสียสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินตามมาตรา ๓๕ หรือตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภา  

ผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา   

   (๑๑) เคยถกูคณะกรรมการการเลือกตั้งสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายงัไมถึ่งหน่ึงปีนับ

แต่วนัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํสัง่อนัเน่ืองมาจากการกระทาํการโดยไมสุ่จริตตาม

พระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

เพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดร้บัเลือกตั้ง หรือไดร้บัเลือกตั้งมาโดยไมสุ่จริต  



๑๖ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

  (๑๒) เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

  (๑๓) เป็นผูส้มคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็น

ผูส้มคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเดียวกนั

หรือองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

  (๑๔) เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ  

  (๑๕) เป็นพนักงานหรือลกูจา้งของหน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน

หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรฐั  

(๑๖) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกนัและปราบ  

ปรามการ ทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรือผูต้รวจการ

แผ่นดินของรฐัสภา 

  (๑๗) ลกัษณะอ่ืนท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด  
  

มาตรา ๔๖ ในการสมคัรรบัเลือกตั้ง ใหผู้ส้มคัรยืน่ใบสมคัรต่อผูอ้าํนวยการการเลือกตั้ง

ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

การยืน่ใบสมคัรตามวรรคหน่ึง ใหผู้ส้มคัรยืน่หลกัฐานการสมคัรพรอ้มกบัชาํระค่าธรรม  

เนียมการสมคัรตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  

มาตรา ๔๗  เม่ือผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดร้บัใบ

สมคัรแลว้ ใหบ้นัทึกการรบัสมคัรไวเ้ป็นหลกัฐานและออกใบรบัใหแ้ก่ผูส้มคัรในวนัน้ันและให้

ตรวจสอบหลกัฐานการสมคัร คุณสมบติัของผูส้มคัร และสอบสวนวา่ผูส้มคัรมี สิทธิท่ีจะสมคัรรบั

เลือกตั้งหรือไม ่ใหเ้สร็จส้ินภายในเจ็ดวนันับแต่วนัปิดการรบั สมคัร ถา้ผูส้มคัรมีสิทธิท่ีจะสมคัรรบั

เลือกตั้งได ้ ใหป้ระกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ศาลากลางจงัหวดัหรือ

ท่ีวา่การอาํเภอท่ีตั้งอยูใ่นเขตเลือกตั้งน้ัน ท่ีทาํการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ัน ท่ีเ ลือกตั้งหรือ

บริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีเลือกตั้งและสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร  

ประกาศตามวรรคหน่ึง ใหมี้ช่ือผูส้มคัร รปูถ่ายผูส้มคัร และหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรท่ี

จะใชใ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด  
 

มาตรา ๔๘  เม่ือผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดอ้อกใบ

รบัใหแ้ก่ผูส้มคัรตามมาตรา ๔๗ วรรค หน่ึงแลว้ ผูส้มคัรจะถอนการสมคัรมิไดแ้ละให้

ค่าธรรมเนียมการสมคัรตกเป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ัน 
  

มาตรา ๔๙  ผูส้มคัรผูใ้ดไมมี่ช่ือในประกาศตามมาตรา ๔๗ ใหมี้สิทธิยืน่คาํรอ้งต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวนันับแต่วนัท่ีประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสมคัรรบัเลือกตั้ง ใน

การน้ีใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํวนิิจฉยัโดยเร็ว และใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วย งานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินตามคาํ

วนิิจฉยัน้ัน เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็ว 

ในการรบัคาํรอ้งและวินิจฉยักรณีตามวรรคหน่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอาํนาจให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัดาํเนินการแทนได ้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



๑๗ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

มาตรา ๕๐  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดเห็นวา่ผูส้มคัรผูใ้ดไมมี่สิทธิสมคัรรบัเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิ

เลือกตั้งผูน้ั้นยืน่คาํรอ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดก้่อนวนัเลือกตั้งไมน่้อยกวา่ยีสิ่บวนัเพื่อให้

ถอนช่ือผูไ้มมี่สิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งผูน้ั้น และใหนํ้าความในมาตรา ๔๙  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
   

มาตรา ๕๑  ใหก้าํหนดหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรเรียงลาํดบัก่อนหลงัในการมายืน่ใบ

สมคัร ถา้มีผูม้า พรอ้มกนัหลายคนและไมอ่าจตกลงกนัไดใ้หใ้ชว้ธีิจบัสลากระหวา่งผูส้มคัรท่ีมา

พรอ้มกนั เม่ือไดก้าํหนดหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรตามวรรคหน่ึงแลว้จะเปล่ียนแปลงหมายเลข

ประจาํตวัผูส้มคัรไมไ่ดไ้มว่า่ดว้ยประการใดๆ  

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการกาํหนดหมายเลขประจาํ ตวัผูส้มคัรและการจบัสลาก ให้

เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด  
 

มาตรา ๕๒ ผูส้มคัรผูใ้ดประสงคจ์ะส่งตวัแทนไปประจาํอยู ่ณ ท่ีเลือกตั้งใหย้ืน่หนังสือแต่ง 

ตั้งตวัแทนของตนต่อผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนวนัเลือกตั้ง

ไมน่้อยกวา่เจ็ดวนั โดยใหแ้ต่งตั้งไดแ้หง่ละหน่ึงคน 
 

มาตรา ๕๓ ตวัแทนผูส้มคัรตอ้งอยูใ่นท่ีซ่ึงจดัไว ้ณ ท่ีเลือกตั้งซ่ึงสามารถมองเห็น การ

ปฏิบติังานไดแ้ละหา้มมิใหป้ฏิบติัหน้าท่ีเป็นกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งหรือจบัตอ้งบตัรเลือกตั้ง 

หรือกล่าวโตต้อบกบักรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งหรือระหวา่งกนัเองโดยประการท่ีจะเป็น

อุปสรรคแก่การเลือกตั้งตวัแทนผูส้มคัรอาจรอ้งทกัทว้งในเม่ือเห็นวา่กรรมการประจาํหน่วย

เลือกตั้งปฏิบติัการไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ในกรณีเชน่น้ีใหก้รรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งจด

บนัทึกคาํทกัทว้งน้ันไว ้  

ถา้ตวัแทนผูส้มคัรกระทาํการอนัจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง และกรรมการประจาํ

หน่วยเลือกตั้งไดต้กัเตือนแลว้แต่ยงัขดัขืน  คณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งมีอาํนาจสัง่ให ้

ตวัแทนผูส้มคัรออกไปจากท่ีเลือกตั้ง   

 

 

หมวด ๖  

ค่าใชจ้า่ยในการเลือกตัง้และวิธีการหาเสียงเลือกตัง้  

มาตรา ๕๔ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัประกาศกาํหนดจาํนวนเงิน

ค่าใชจ้า่ยใน การเลือกตั้งของผูส้มคัร ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการกา รเลือกตั้ง

กาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

หา้มมิใหผู้ส้มคัรใชจ้า่ยในการเลือกตั้งเกินจาํนวนเงินค่าใชจ้า่ยท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึง  

จาํนวนเงินค่าใชจ้า่ยดงักล่าวใหร้วมถึงบรรดาเงินท่ีบุคคลอ่ืนไดจ้า่ยหรือรบัวา่จะจา่ยแทน 

และทรพัยสิ์นท่ีบุคคลอ่ืนได ้นํามาใหใ้ชห้รือยกใหโ้ดยไมคิ่ดค่าตอบแทน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ใน

การหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มคัรโดยผูส้มคัรรบัรูห้รือยนิยอม ในกรณีท่ีนําทรพัยสิ์นมาใหใ้ช ้ ให้

คาํนวณตามอตัราค่าเชา่หรือค่าตอบแทนตามปกติในทอ้งท่ีน้ัน  



๑๘ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

           บรรดาเงินท่ีบุคคลอ่ืนไดใ้ชจ้า่ยในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งใหผู้ส้มคัรและผูส้มคัร

ไดร้บัทราบถึงการกระทาํดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่เป็นจาํนวนเงินค่าใชจ้า่ยท่ีผูส้มคัรรบัรูห้รือยนิยอม

ตามวรรคสอง เวน้แต่ผูส้มคัรจะไดแ้จง้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัวา่ไมย่นิยอมให้

มีการกระทาํเชน่วา่น้ันภายใน สามวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัทราบถึงการกระทาํดงักล่าว ในการน้ีให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อมิใหมี้การโฆษณาหาเสียง

เลือกตั้งโดยบุคคลดงักล่าวอีกต่อไป 

  

มาตรา ๕๕   ภายในเกา้สิบวนันับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้ง ผูส้มคัรตอ้งยืน่บญัชี

รายรบัและรายจา่ยในการเลือกตั้งซ่ึงรบัรองความถกูตอ้ง  พรอ้มทั้งหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหถ้กูตอ้ง

ครบถว้นตามความจริง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั  

      เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัไดร้บับญัชีรายรบัและรายจา่ยตามวรรคหน่ึง

แลว้ใหปิ้ดประกาศไว ้ ณ  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั ท่ีทาํการองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ัน และสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร  

รายละเอียดและวธีิการจดัทาํและรบัรองความถกูตอ้งของบญัชีรายรบัและรายจา่ยตาม

วรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด  โดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๕๖ ภายในหน่ึงรอ้ยแปดสิบวนันับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง เม่ือคณะกรรม  

การการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัมีเหตุอนัควรสงสยัหรือไดร้บัแจง้โดยมีหลกัฐานอนัสมควรวา่ผูส้มคัร

ผูใ้ดใชจ้า่ยในการเลือกตั้งเกินจาํนวนเงินค่าใชจ้า่ยท่ี คณะกรรมการ การเลือกตั้งประจาํจงัหวดั

ประกาศกาํหนด ใหค้ณะ กรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัทาํการสอบหาขอ้เท็จจริงโดยเร็ว 

ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัเห็นวา่ผูส้มคัรผูน้ั้นใชจ้า่ยในการเลือกตั้งเกินจาํนวน

เงินค่าใชจ้า่ยท่ีกาํหนดดงักล่าว ใหแ้จง้พนักงานสอบสวนเพื่อดาํเนินคดีตามกฎหมายพรอ้มทั้ง

รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และถา้ผูส้มคัรผูใ้ดไดร้บัเลือกตั้ง หากคณะกรรมการการ

เลือกตั้งเห็นดว้ยกบัความเห็นดงักล่าว ใหมี้คาํสัง่เพิกถอนผลการ เลือกตั้งของผูไ้ดร้บัเลือกตั้งผูน้ั้น 

และใหด้าํเนินการจดัใหมี้การเลือกตั้งใหมส่าํหรบัตาํแหน่งท่ีวา่ง แต่ทั้งน้ี ไมก่ระทบกระเทือน

กิจการท่ีผูน้ั้นไดก้ระทาํไปในหน้าท่ีก่อนวนัประกาศใหมี้การเลือกตั้งใหม ่ในกรณีท่ีผูส้มคัรผูใ้ดไม่

ยืน่บญัชีรายรบัและรายจา่ยตามมาตรา ๕๕ วรรคหน่ึง เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตั้งใหค้ณะ กรรมการ

การเลือกตั้งมีคาํสัง่เพิกถอนผลการเลือกตั้งของผูไ้ดร้บัเลือกตั้งผูน้ั้น และใหด้าํเนินการจดัใหมี้การ

เลือกตั้งใหมส่าํหรบัตาํแหน่งท่ีวา่ง  

กรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือนายอาํเภอมีเหตุอนัควรสงสยั  และมีหลกัฐานน่าเช่ือไดว้า่

ผูส้มคัรผูใ้ด ใชจ้า่ย ใชจ้า่ยในการเลือกตั้งเกินจาํนวนเงินค่าใชจ้า่ยท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจาํจงัหวดัประกาศกาํหนด  ใหแ้จง้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัเพื่อดาํเนินการ

ตามวรรคหน่ึงต่อไป  

 



๑๙ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

มาตรา ๕๗   เม่ือมีการประกาศใหมี้การเลือกตั้งในกรณีอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระการดาํรงตาํแหน่งของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หา้มมิใหผู้ส้มคัรหรือผูใ้ด

กระทาํการเพื่อจงูใจผูมี้สิทธิเลือกตั้งใหล้งคะแนนเลือกตั้งใหแ้ก่ตนเองหรือผูส้มคัรอ่ืน หรือใหง้ด

เวน้การลงคะแนนเลือกตั้งใหแ้ก่ผูส้มคัรใดดว้ยวธีิการดงัน้ี  

(๑) จดัทาํ ให ้เสนอให ้สญัญาวา่จะให ้หรือจดัเตรียมเพ่ือจะใหท้รพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด 

อนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดแ้ก่ผูใ้ด  

(๒) ให ้เสนอให ้หรือสญัญาวา่จะใหเ้งิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดไมว่า่โดยทางตรงหรือ

ทางออ้มแก่ชุมชน สมาคม มลูนิธิ วดั สถาบนัการศึกษา สถานสงเคราะห ์หรือสถาบนัอ่ืนใดท่ีคณะกรรม 

การเลือกตั้งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา  

(๓)  ทาํการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดว้ยการจดัใหมี้มหรสพหรือการร่ืนเริงต่าง ๆ  

(๔)  เล้ียงหรือรบัจะจดัเล้ียงผูใ้ด  

(๕)  หลอกลวง บงัคบั ขูเ่ข็ญ ใชอิ้ทธิพลคุกคาม ใส่รา้ย หรือจงูใจใหเ้ขา้ใจผิดในเร่ืองใดอนั

เก่ียวกบัผูส้มคัรใด  

กรณีตามวรรคหน่ึง หากเป็นการเลือกตั้งอนัเน่ืองมาจากการครบวาระการดาํรงตาํแหน่งของ

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หา้มมิใหก้ระทาํภายในหน่ึงรอ้ยแปดสิบวนัก่อนวนัครบวาระ

การดาํรงตาํแหน่งจนถึง วนัเลือกตั้ง  

           การประกาศนโยบายหรือการดาํเนินการตามแนวทางในการแกไ้ขปัญหาตามอาํนาจหนา้ท่ีของ

ทอ้งถ่ินดว้ยวิธีการใชจ้่ายจากเงินงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิใหถื้อวา่เป็นกรณีตาม 

(๑) หรือ (๒) เพ่ือใหก้ารหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศเพ่ือ แนะนําวิธีการ หรือลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มคัรไดป้ระกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๕๘  หา้มมิใหผู้ส้มคัรจดัยานพาหนะนําผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปยงัท่ีเลือกตั้งเพื่อการ

เลือกตั้งหรือนํากลบัจากท่ีเลือกตั้ง หรือจดัใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งไปยงัท่ีเลือกตั้งหรือกลบัจากท่ี

เลือกตั้งโดยไมต่อ้งเสียค่าโดยสารหรือค่าจา้งซ่ึงตอ้งเสียตามปกติ  

หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการตามวรรคหน่ึงเพื่อจงูใจหรือควบคุมใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งไป

ลงคะแนนเลือกตั้งใหแ้ก่ผูส้มคัรผูใ้ด  

บทบญัญติัในวรรคสอง มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การท่ีหน่วยงานของรฐัจดัยานพาหนะเพื่ออาํนวย

ความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  
 

มาตรา ๕๙ หา้มมิใหผู้ใ้ดซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยเขา้มีส่วนชว่ยเหลือในการเลือกตั้ง   หรือ

กระทาํการ ใดๆ เพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการท่ีอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร 

ทั้งน้ี เวน้แต่การกระทาํ น้ันเป็นการชว่ยราชการตามท่ีทางราชการรอ้งขอ  หรือเป็นการประกอบ

อาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูน้ั้น 
  

มาตรา ๖๐ หา้มมิใหเ้จา้หน้าท่ีของรฐัใชต้าํแหน่งหน้าท่ีกระทาํการใดๆ อนัเป็นคุณหรือ

เป็นโทษแก่ผูส้มคัร เวน้แต่เป็นการกระทาํตามอาํนาจหน้าท่ี  



๒๐ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

              ในกรณีมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่มีการฝ่าฝืนบทบญัญติัตามวรรคหน่ึงใหค้ณะ  

กรรมการการเลือกตั้งมีอาํนาจสัง่ใหเ้จา้หน้าท่ีของรฐัยุติ ระงบัหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขการกระทาํ

ดงักล่าว ในกรณีจาํเป็นใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาส่งใหเ้จา้หน้าท่ีของรฐัผูน้ั้น

พน้จากหน้าท่ีเป็นการชัว่คราวหรือสัง่ใหป้ระจาํกระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจงัหวดัหรือท่ีวา่

การอาํเภอ หรือหา้มเขา้เขตเลือกตั้งจนกวา่จะมีการประกาศผลการนับคะแนนได ้เพื่อประโยชน์

และความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังานของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคสอง 

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัดาํเนินการ

แทนไดโ้ดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๖๑  หา้มมิใหผู้ใ้ดทาํการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวธีิการใดๆ อนัเป็นคุณหรือ

เป็นโทษแก่ผูส้มคัร นับตั้งแต่เวลา  ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวนัก่อนวนัเลือกตั้งหน่ึงวนัจนส้ินสุดวนั

เลือกตั้ง  
 

มาตรา ๖๒ เม่ือไดมี้การประกาศใหมี้การเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใดแลว้ 

มิใหนํ้ากฎหมายวา่ดว้ยการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมืองมาใช้

บงัคบัแก่การ โฆษณาหาเสียงเโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  

การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตอ้งไมก่ระทาํโดยวธีิทา พน่ หรือระบายสี ซ่ึงขอ้ความ ภาพ 

หรือรปูรอยใด ๆ หรือโดยวธีิการปิดประกาศ ณ ท่ีรั้ว กาํแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือ

ตน้ไม ้บรรดาซ่ึงเป็นทรพัยสิ์นของทางราชการ หรือ ณ บริเวณท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครอง

ทรพัยสิ์นมิไดอ้นุญาต  เวน้แต่เป็นการปิดประกาศ  ณ สถานท่ีท่ีกาํหนดตามมาตรา ๖๓  

 ในกรณีท่ีมีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งอนัเป็นการฝ่าฝืนวรรคสอง  ใหเ้จา้พนักงานส่วน

ทอ้ง  ถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการรกัษาความสะอาด  และ ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของ

บา้นเมืองมีอาํนาจหน้าท่ีทาํลาย ปกปิด  ลบหรือลา้งขอ้ความ ภาพ หรือรปูรอยดงักล่าว แต่ใน

กรณีท่ีมิใชท่รพัย์  สินของทางราชการ  เจา้พนักงานส่วนทอ้งถ่ินจะมีอาํนาจดงักล่าวเม่ือไดร้บัคาํ

รอ้งขอจากเจา้ของหรือ ผูค้รอบครองทรพัยสิ์น  
 

มาตรา ๖๓  เม่ือไดมี้ประกาศใหมี้การเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใดแลว้ ใหเ้จา้

พนักงานส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย

ของบา้นเมืองกาํหนดสถานท่ีเพื่อปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไว ้ตามความจาํเป็น  
 

มาตรา ๖๔   เม่ือไดมี้ประกาศกาํหนดท่ีเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ แลว้หา้มมิใหผู้ใ้ดนํา

ส่ิงพิมพ ์แผ่นประกาศ หรือส่ิงอ่ืนใด มาปิดหรือแสดงไวภ้ายในท่ีเลือกตั้ง  เวน้แต่เป็นการ

ดาํเนินการตามคาํสัง่ของผูอ้าํนวยการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ใน

การอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด  

ในกรณีท่ีมีส่ิงพิมพ ์แผ่นประกาศ หรือส่ิงอ่ืนใด ปิดหรือแสดงไวภ้ายในท่ีเลือกตั้งอยูก่่อน

หรือในวนัเลือกตั้งอนัเป็นการฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งทาํลาย

ปกปิดหรือนําออกไปไวน้อกท่ีเลือกตั้ง  



๒๑ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

หมวด ๗  

การลงคะแนนเลือกตัง้  

มาตรา ๖๕ หีบบตัรเลือกตั้ง ใหมี้ลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด  ซ่ึง

ตอ้งกาํหนดใหส้ามารถมองเห็นภายในไดง้า่ย  
 

มาตรา ๖๖ บตัรเลือกตั้ง ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด ซ่ึงตอ้ง

กาํหนดให ้มีชอ่งทาํเคร่ืองหมายสาํหรบัผูไ้มป่ระสงคจ์ะลงคะแนนเลือกตั้งดว้ย  
 

มาตรา ๖๗ ในวนัเลือกตั้งใหเ้ปิดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา  
 

มาตรา ๖๘ ก่อนเร่ิมเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้ง

นับจาํนวน บตัรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งน้ัน และปิดประกาศจาํนวนบตัรเลือกตั้งไวใ้นท่ี

เปิดเผย และเม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งใหค้ณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบ

บตัรเลือกตั้งใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู ่ณ ท่ีเลือกตั้งน้ันเห็นวา่หีบบตัรเลือกตั้งเปล่า และใหปิ้ดหีบ

บตัรเลือกตั้งตามวธีิการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด แลว้ใหบ้นัทึกการดาํเนินการ

ดงักล่าวโดยใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งไมน่้อยกวา่สองคนซ่ึงอยู ่ในท่ีเลือกตั้งในขณะน้ันลงลายมือช่ือใน

บนัทึกน้ันดว้ย เวน้แต่ไมมี่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งอยูใ่นขณะน้ัน  
 

มาตรา ๖๙  ในระหวา่ง เวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงประสงคจ์ะ

ลงคะแนนเลือกตั้งไปแสดงตนต่อกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้ง โดยแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน 

หรือแสดงบตัร หรือหลกัฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรปูถ่ายอนัแสดงตนไดต้ามท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกาํหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

บตัรประจาํตวัประชาชนท่ีหมดอายุแลว้ใหใ้ชแ้สดงตนตามวรรคหน่ึงได ้ 

เม่ือกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งแลว้ ให้

อ่านช่ือและท่ีอยูข่องผูน้ั้นดงัๆ ถา้ไมมี่ผูใ้ดทกัทว้งใหจ้ดหมายเลขบตัรและสถานท่ีออกบตัรและใหผู้ ้

มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือช่ือหรือพิมพล์ายน้ิวมือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเป็นหลกัฐานตาม

วธีิการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนดแลว้ใหก้รรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งมอบบตัร

เลือกตั้งใหแ้ก่ผูน้ั้นเพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง  

ในกรณีท่ีมีผูท้กัทว้งหรือกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งสงสยัวา่ผูซ่ึ้งมาแสดงตนน้ันมิใช่ผูมี้ช่ือใน

บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งใหค้ณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งบนัทึกการทกัทว้งหรือขอ้สงสยัไวเ้ป็น

หลกัฐาน และใหก้ารสอบสวนและวินิจฉยัวา่ผูถู้กทกัทว้งหรือผูถู้กสงสยัเป็นผูมี้ช่ือในบญัชี รายช่ือผูมี้สิทธิ

เลือกตั้งหรือไม ่แลว้ใหค้ณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งบนัทึกคาํวินิจฉยัและลงลายมือช่ือไว ้ 
 

มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีมีผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงไดแ้จง้เหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาแสดงตน

เพื่อใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งบนัทึกการใชสิ้ทธิเลือกตั้งไวใ้นบญัชี

รายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  



๒๒ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

มาตรา ๗๑   การลงคะแนนเลือกตั้งใหท้าํเคร่ืองหมายกากบาทลงในบตัรเลือกตั้งใหค้ณะ  

กรรมการการเลือกตั้งจดัใหมี้การอาํนวยความสะดวกหรือชว่ยเหลือในการลงคะแนนเลือกตั้งของ

คนพิการ  
 

มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งไมป่ระสงคจ์ะลงคะแนนเลือกตั้ง  ใหท้าํเคร่ือง-หมาย

ในชอ่งไมล่งคะแนนเลือกตั้งในบตัรเลือกตั้ง  
 

มาตรา ๗๓  เม่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งทาํเคร่ืองหมายลงในบตัรเลือกตั้งแลว้ ใหพ้บับตัรเลือกตั้ง

เพื่อมิใหผู้อ่ื้นทราบไดว้า่ลงคะแนนเลือกตั้งใหแ้ก่ผูส้มคัรใด แลว้ใหนํ้าบตัรเลือกตั้งน้ันใส่ลงในหีบ

บตัรเลือกตั้งดว้ยตนเองต่อหนา้กรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้ง และใหนํ้าความในมาตรา ๗๑ วรรคสอง 

มาใชบ้งัคบักบัการ นําบตัรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบตัรเลือกตั้งของคนพิการดว้ยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๗๔ ในระหวา่งเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้ง

ตอ้งมิใหผู้ใ้ดเขา้ไปในท่ีเลือกตั้ง  เวน้แต่ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งหรือผูท่ี้เขา้ไปเพื่อใชสิ้ทธิ

เลือกตั้ง 
 

มาตรา ๗๕ หา้มมิใหผู้ใ้ดซ่ึงรูอ้ยูแ่ลว้วา่ตนไมมี่สิทธิเลือกตั้งหรือไมมี่สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ในหน่วยเลือกตั้งน้ันลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง  
 

มาตรา ๗๖ หา้มมิใหผู้ใ้ดใชบ้ตัรท่ีมีใชบ่ตัรเลือกตั้งซ่ึงกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งมอบ

ใหต้ามมาตรา ๖๗ วรรคสาม ลงคะแนนเลือกตั้ง  

หา้มมิใหผู้ใ้ดนําบตัรเลือกตั้งออกไปจากท่ีเลือกตั้งเวน้แต่เป็นการกระทาํตามอาํนาจหน้าท่ี  
 

มาตรา ๗๗  หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการใดๆ  เพื่อเป็นท่ีสงัเกตไวท่ี้บตัรเลือกตั้งเวน้แต่เป็นการ

กระทาํตามอาํนาจหน้าท่ี 
 

มาตรา ๗๘  หา้มมิใหผู้ใ้ดนําบตัรเลือกตั้งใส่ในหีบบตัรเลือกตั้ง เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา ๗๓  
 

มาตรา ๗๙  หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการใด ๆ  ในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงวา่มีผูม้า

แสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดจากความจริง  

หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการใดๆ อนัเป็นเหตุใหบ้ตัรเลือกตั้งมีจาํนวนผิดจากความจริง  
 

มาตรา ๘๐  หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการใดๆ โดยไมมี่อาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อขดัขวาง

หรือหน่วงเหน่ียวมิใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งไป ณ ท่ีเลือกตั้ง  หรือเขา้ไป ณ ท่ีลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิ

ใหไ้ปถึง ณ ท่ีดงักล่าวภายในกาํหนดเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง 
  

มาตรา ๘๑  หา้มมิใหผู้ใ้ดจา่ย แจก  หรือใหเ้งิน ทรพัยสิ์น  หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูมี้สิทธิ

เลือกตั้งเพื่อจงูใจมิใหไ้ปลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกระทาํการใดๆ เพื่อมิใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งไป

ลงคะแนนเลือกตั้ง  



๒๓ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ผูใ้ดมีบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูอ่ื้น  ตั้งแต่สองคนข้ึนไปไวใ้นความ

ครอบครองโดยไมมี่เหตุอนัสมควรในระหวา่งวนัประกาศใหมี้การเลือกตั้งถึงวนัถดัจากวนัเลือกตั้ง ให้

ถือวา่ผูน้ั้นกระทาํการตามวรรคหน่ึง  
 

มาตรา ๘๒ หา้มมิใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดเรียกรบัหรือยอมจะรบัเงินทรพัยสิ์นหรือประโยชน์

อ่ืนใดสาํหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเวน้ไมล่งคะแนนเลือกตั้งใหแ้ก่

ผูส้มคัรใด   
 

มาตรา ๘๓ ในกรณีท่ีการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไมส่ามารถกระทาํได้

เน่ืองจากเกิดจล าจล อุทกภยั อคัคีภยั หรือเหตุสุดวสิยัอยา่งอ่ืน ถา้เหตุดงักล่าวเกิดข้ึนก่อนวนั

เลือกตั้ง ให้ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนดท่ีเลือกตั้งใหมใ่น

ตาํบลเดียวกนัท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งไดโ้ดยสะดวก  แต่ถา้ไมอ่าจ

กาํหนดท่ีเลือกตั้งใหมใ่นตาํบลเดียวกนัและไมเ่ป็นการสะดวกท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะไปลงคะแนน

เลือกตั้ง ในตาํบลอ่ืน ให้ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกาศงด

การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งน้ันแลว้ รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

จงัหวดัและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว ในกรณีท่ีเหตุตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในวนัเลือกตั้ง 

ใหค้ณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งน้ัน แลว้

รายงานต่อ ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการ การ

เลือกตั้งประจาํจงัหวดัและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว  

เม่ือไดมี้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลว้ ใหผู้อ้าํนวยการ

การเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะ  กรรมการการเลือกตั้ง

ประจาํจงัหวดัจดัใหมี้การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งน้ันภายในสิบวนันับแต่วนัท่ี

สามารถจดัใหมี้การลงคะแนนเลือกตั้งได ้ในการน้ีใหป้ระกาศวนัลงคะแนนเลือกตั้งใหมล่่วงหน้าไม่

น้อยกวา่สามวนั และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว  
 

มาตรา ๘๔  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดจะมิไดเ้ป็นไป

โดยสุจริต หรือเท่ียงธรรม ให้ ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัรายงานต่อคณะกรรมการการ เลือกตั้ง และให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํนาจประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งน้ัน  

เม่ือไดมี้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหผู้อ้าํนวยการการเลือกตั้ง

ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั

จดัใหมี้การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งภายในยีสิ่บเอ็ดวนันับแต่วนัท่ีประกาศงดการ

ลงคะแนนเลือกตั้ง ในการน้ีใหป้ระกาศวนัลงคะแนนเลือกตั้งใหมล่่วงหน้าไมน่้อยกวา่สามวนั 
 

มาตรา ๘๕  เม่ือถึงกาํหนดเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการประจาํหน่วย

เลือกตั้ง ประกาศปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง และงดจา่ยบตัรเลือกตั้ง แลว้ใหท้าํเคร่ืองหมายในบตัร

เลือกตั้งท่ีเหลืออยูเ่พื่อใหเ้ป็นบตัรเลือกตั้งท่ีใชล้งคะแนนเลือกตั้งไมไ่ดต้ามวธีิการท่ีคณะกรรมการ



๒๔ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

การเลือกตั้งกาํหนด และกรณีท่ีผูม้าแสดงตนขอใชสิ้ทธิตามมาตรา ๖๙ เหลืออยูใ่นท่ีเลือกตั้งแต่ยงั

ไมไ่ดร้บับตัรเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งจา่ยบตัรเลือกตั้งใหแ้ก่ผูม้าแสดงตน

น้ัน และเม่ือไดท้าํการลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จส้ินแลว้  ใหค้ณะกรรมการประจาํ หน่วยเลือกตั้งปิด

ชอ่งใส่บตัรเลือกตั้งของหีบบตัรเลือกตั้งใหค้ณะกรรมการประจาํ หน่วยเลือกตั้งจดัทาํรายการ

เก่ียวกบัจาํนวนบตัรเลือกตั้งทั้งหมด จาํนวนผูม้า แสดงตนและรบับตัรเลือกตั้ง และจาํนวนบตัร

เลือกตั้งท่ีเหลือ แลว้ใหก้รรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งทุกคนลงลายมือช่ือไว ้และประกาศใหผู้มี้

สิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู ่ณ ท่ีเลือกตั้งทราบ  
 

มาตรา ๘๖  นับแต่เวลาท่ีไดปิ้ด หีบบตัรเลือกตั้งเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา 

๖๘ จนถึงเวลา ท่ีไดเ้ปิดหีบบตัรเลือกตั้งเพื่อการนับคะแนนเลือกตั้ง  หา้มมิใหผู้ใ้ดซ่ึงไมมี่อาํนาจ

โดยชอบดว้ยกฎหมายเปิด ทาํลาย ทาํใหเ้สียหาย ทาํใหเ้ปล่ียนสภาพ ทาํใหไ้รป้ระโยชน์หรือนําไป

ซ่ึงหีบบตัรเลือกตั้ง บตัรเลือกตั้ง หรือเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
  

     ๏  มาตรา ๘๖/๑  ยกเลิก 

๏  แกไ้ขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๓)๒๕๕๔ 
 

หมวด ๘ 

การนับคะแนนเลือกตัง้และการประกาศผลการเลือกตัง้  

     ๏ มาตรา ๘๗  เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนเลือกตั้งแลว้  ใหค้ณะกรรมการประจาํหน่วย

เลือกตั้งดาํเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  โดยใหก้ระทาํ  ณ ท่ีเลือกตั้งของแต่

ละหน่วยเลือกตั้ง และใหก้ระทาํโดยเปิดเผยและหา้มมิใหเ้ล่ือนหรือประวงิเวลาการนับคะแนน 
๏  แกไ้ขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๓)๒๕๕๔  

  

     ๏ มาตรา ๘๘   ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์  วธีิการและ

รายละเอียดในการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้ง โดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
  ๏  แกไ้ขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๓)๒๕๕๔  

 

มาตรา ๘๙  หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการใด ๆ เพื่อใหบ้ตัรเลือกตั้งท่ีอยูใ่นสถานท่ีนับคะแนน

เลือกตั้งมีจาํนวนผิดจากความจริง  
 

     ๏ มาตรา ๙๐ ใหค้ณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนสาํหรบับตัรเลือกตั้งท่ีไดท้าํ

เคร่ืองหมายในชอ่งไมล่งคะแนนเลือกตั้งและใหป้ระกาศจาํนวนบตัรดงักล่าวดว้ยในการนับคะแนน

เลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งวนิิจฉยัดว้ยเสียงขา้งมากวา่บตัรเลือกตั้งใดเป็น

บตัรเสีย ใหแ้ยกบตัรเสียออกไวต่้างหาก และหา้มมิใหนั้บบตัรเสียเป็นคะแนนเลือกตั้งไมว่า่กรณีใด 

บตัรเลือกตั้งต่อไปน้ีใหถื้อวา่เป็นบตัรเสีย 

(๑) บตัรปลอม 

(๒) บตัรท่ีมิไดท้าํเคร่ืองหมายใด ๆ 



๒๕ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

(๓) บตัรท่ีไมอ่าจทราบไดว้า่ลงคะแนนเลือกตั้งใหก้บัผูส้มคัรคนใด 

(๔) บตัรท่ีทาํเคร่ืองหมายเป็นท่ีสงัเกตตามมาตรา ๗๗ 

(๕) บตัรท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาํหนด 

ใหก้รรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งสลกัหลงัในบตัรเสียวา่  “เสีย” และใหก้รรมการประจาํ

หน่วยเลือกตั้งลงลายมือช่ือกาํกบัไวไ้มน่้อยกวา่สามคน 
๏  แกไ้ขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๓)๒๕๕๔ 
 

       ๏ มาตรา ๙๑  หา้มมิใหก้รรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบตัรเลือกตั้ง  อ่านบตัร

เลือกตั้งนับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งใหผิ้ดจากความจริง หรือกระทาํการใดโดยไมมี่

อาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมายใหบ้ตัรเลือกตั้งชาํรุด เสียหายหรือใหเ้ป็นบตัรเสีย หรือกระทาํการใด

แก่บตัรเสียเพื่อใหเ้ป็นบตัรเลือกตั้งท่ีใชไ้ด ้หรือทาํรายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง 
  ๏  แกไ้ขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๓)๒๕๕๔ 

 

      ๏ มาตรา ๙๒  เม่ือมีการรวมผลการนับคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้งเสร็จส้ินแลว้ ใหค้ณะ กรรมการ

ประจาํหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งน้ัน จาํนวนบตัรเลือกตั้ง

ท่ีมีอยูท่ั้งหมด จาํนวนบตัรเลือกตั้งท่ีใช ้และจาํนวนบตัรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง  

ทั้งน้ี ใหก้ระทาํโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยทนัที  เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง

ในเขตเลือกตั้งน้ัน แลว้ใหค้ณะ กรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจาํจงัหวดัโดยเร็ว 

การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  วธีิการและ

ระยะเวลาการเก็บรกัษาบตัรเลือกตั้งและเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการเลือกตั้ง  ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๏แกไ้ขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๓) ๒๕๕๔ 

 

      ๏ มาตรา ๙๓  ถา้การนับคะแนน  ณ หน่วยเลือกตั้งใดไมส่ามารถกระทาํได้  เน่ือง จากเกิด

จลาจลอุทกภยั  อคัคีภยั หรือเหตุสุดวสิยัอยา่งอ่ืน  ใหค้ณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งประกาศ

งดการนับคะแนนสาํหรบัหน่วยเลือกตั้งน้ัน  แลว้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัและคณะกรรมการการ

เลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดักาํหนดวนั และสถานท่ีนับคะแนน

ต่อไปโดยตอ้งไมเ่กินสามวนันับแต่เหตุดงักล่าวส้ินสุดลง 
๏แกไ้ขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๓) ๒๕๕๔ 

 

มาตรา ๙๔ ในกรณีท่ีผลการนับคะแนนเลือกตั้งไมต่รงกบัรายงานการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง

ของผูมี้สิทธิเลือก ตั้งในเขตเลือกตั้งน้ัน  ให้ ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินจดัใหมี้การนับคะแนนเลือกตั้งใหม ่ถา้ยงัไมต่รง กนัอีกใหร้ายงานต่อคณะกรรมการการ



๒๖ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

เลือกตั้งประจาํจงัหวดัเพื่อเสนอให ้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวา่จะสมควรมีสัง่ใหมี้การ

เลือกตั้งใหมห่รือไม ่ 
 

มาตรา ๙๕ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัไดร้บัรายงานผลการนับคะแนน

เลือกตั้งตามมาตรา ๙๑  แลว้เห็นวา่การเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ

เท่ียงธรรม ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัเห็นวา่ไดมี้การทุจริตในการเลือกตั้ง

หรือการนับ คะแนนเลือกตั้ง หรือมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่การเลือกตั้งหรือการนับคะแนน

เลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดย สุจริต หรือเท่ียงธรรม หรือมีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ใหร้ายงานต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นดว้ยกบัรายงานดงักล่าว  ใหมี้คาํสัง่

ใหนั้บคะแนนเลือกตั้งใหมห่รือใหมี้การเลือกตั้งใหม ่เวน้แต่การทุจริตหรือความไม่ สุจริตหรือไม่

เท่ียงธรรมดงักล่าวหรือการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัเลือกตั้งหรือมิไดเ้ป็นเหตุ

สาํคญัท่ีทาํใหผู้น้ั้นไดร้บัเลือกตั้ง  

บทบญัญติัตามวรรคสองไมเ่ป็นการตดัอาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะ

ดาํเนินการสืบสวนสอบสวนหรือมีคาํสัง่ตามอาํนาจหน้าท่ีของตนตามกฎหมายประกอบ

รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

มาตรา ๙๖ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั

สืบสวนสอบสวนแลว้เห็นวา่มีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้่ าผูส้มคัรผูใ้ดกระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืน

พระราชบญัญติัน้ี หรือมีพฤติการณท่ี์เช่ือไดว้า่ผูส้มคัรผูใ้ดก่อใหผู้อ่ื้นกระทาํ  สนับสนุน หรือรูเ้ห็น

เป็นใจใหบุ้คคลอ่ืนกระทาํการดงักล่าว หรือรูว้า่มีการกระทาํดงักล่าวแลว้ไมด่าํเนินการเพื่อระงบั

การกระทาํน้ัน ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัเห็นวา่การกระทาํน้ันน่าจะมีผลใหก้าร

เลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหค้ณะ กรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัรายงาน

ผลการสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ผูส้มคัรท่ีกระทาํการเชน่น้ันทุกรายเป็นเวลาหน่ึงปี โดยใหมี้ผลนับแต่วนัท่ีคณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีคาํสัง่ ในการสืบสวนตามวรรคหน่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัอาจตั้งคณะ 

อนุกรรมการเพื่อชว่ยดาํเนินการเก่ียวกบัการสืบสวนสอบสวนได ้ ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ

การเลือกตั้งกาํหนด และใหค้ณะอนุกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กาํหนด  

ในกรณีท่ีปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัวา่มีการกระทาํอนัเป็นการ

ฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึงไมว่า่เป็นการกระทาํของผูใ้ด  ถา้เห็นวา่ผูส้มคัรผูใ้ดจะไดร้บัประโยชน์จากการ

กระทาํน้ัน  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัมีอาํนาจใหผู้ส้มคัรผูน้ั้นระงบัหรือดาํเนินการ

ใดเพื่อแกไ้ขความไมสุ่จริตและเท่ียงธรรมน้ันภายในเวลาท่ีกาํหนด ในกรณีท่ีผูส้มคัรผูน้ั้นไม่

ดาํเนินการตามคาํสัง่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัโดยไมมี่เหตุอนัสมควร ให้

สนันิษฐานวา่ผูส้มคัรผูน้ั้นเป็นผูส้นับสนุนการกระทาํน้ัน  



๒๗ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

   มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตราน้ีตอ้งมีคะแนน

เสียงเป็นเอกฉนัท ์ 

เม่ือมีคาํสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรคนใดแลว้ ใหพ้ิจารณาดาํเนินการใหมี้การ

ดาํเนินคดีอาญาแก่ผูส้มคัรผูน้ั้นดว้ย 

ในกรณีท่ีมีคาํสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตราน้ีภายหลงัวนัลงคะแนนและผูส้มคัรท่ีถูกเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งท่ีไดค้ะแนนเลือกตั้งในลาํดบัท่ีไดร้บัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ัน ใหค้ณะกรรมการการ

เลือกตั้งสัง่ใหมี้การเลือกตั้งใหมใ่หนํ้าความในมาตรา ๙๕  วรรคสามมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 

มาตรา ๙๗ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศผลการเลือกตั้งแลว้ หากภายหลงั

มีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่ผูส้มคัรรบัเลือกตั้งผูก้ระทาํการใดๆ โดยไมสุ่จริตเพื่อใหต้นเองไดร้บั

เลือกตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียง

ธรรมหรือมีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗  ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ผูส้มคัรรบัเลือกตั้งผูน้ั้นมีกาํหนดเวลาหน่ึงปี หรือมีคาํสัง่ใหเ้ลือกตั้งใหมห่รือนับคะแนนใหมแ่ต่

ตอ้งสัง่ภายในหน่ึงปีนับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง เวน้แต่ความไมสุ่จริตหรือไมเ่ท่ียงธรรม

ดงักล่าว หรือการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัเลือกตั้งหรือมิไดเ้ป็นเหตุสาํคญัท่ีทาํ

ใหผู้น้ั้นไดร้บัเลือกตั้ง  

              ใหนํ้าความในมาตรา ๙๖ มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูส้มคัรรบั

เลือกตั้งตามมาตราน้ีโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๙๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํสัง่ใหนั้บคะแนนเลือกตั้งใหมแ่ละ

ปรากฎผลทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงผูไ้ดร้บัเลือกตั้ง หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํสัง่

ใหมี้การเลือกตั้งใหม่ ใหผู้ไ้ดร้บัเลือกตั้งเดิมพน้จากตาํแหน่งนับแต่วนัประกาศผลการนับคะแนน

เลือกตั้งใหมห่รือวนัท่ีมีคาํสัง่ให ้มีการเลือกตั้งใหม ่แลว้แต่กรณี  แต่ทั้งน้ี ไมก่ระทบกระเทือน

กิจการท่ีผูน้ั้นไดก้ระทาํไปในหน้าท่ีก่อนวนัประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหมห่รือวนัท่ีมี

คาํสัง่ใหมี้การเลือกตั้งใหม ่ 

ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํนาจสัง่ระงบัการกระทาํใดๆ ของผูไ้ดร้บัเลือกตั้งท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการนับคะแนน เลือกตั้งใหมไ่ด ้ 

ใหผู้ไ้ดร้บัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหมห่รือการเลือก  

ตั้งใหมด่าํรงตาํแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องผูไ้ดร้บัเลือกตั้งเดิมซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวรรคหน่ึง  
 

มาตรา ๙๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํสัง่ใหมี้การเลือกตั้งใหมต่ามมาตรา 

๕๖ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรรบัเลือกตั้งผูใ้ดตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา๙๗ ใหผู้ซ่ึ้ง

กระทาํการฝ่าฝืน มาตรา ๕๖ หรือผูท่ี้ถกูเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งน้ันตอ้งรบัผิดชดใชค้่าเสียหายตาม

จาํนวนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด ซ่ึงตอ้งไมเ่กินค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้การเลือกตั้งใหม ่ 

 ค่าเสียหายท่ีไดร้บั ชดใชต้ามวรรคหน่ึง ใหต้กเป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการ

เลือกตั้งใหม่ น้ัน  

 



๒๘ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

มาตรา ๑๐๐ ในกรณีท่ีมีผูส้มคัรเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเท่ากบัจาํนวนผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีจะ

พึงมีในเขตเลือกตั้งน้ัน หรือในกรณีท่ีมีผู ้สมคัรเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินน้อยกวา่หรือเท่ากบัจาํนวน

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งน้ัน ผูส้มคัรจะไดร้บัเลือกตั้งต่อเม่ือไดค้ะแนนเลือกตั้ง

ไมน่้อยกวา่รอ้ยละสิบของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งน้ัน ในกรณีท่ีผูส้มคัรไดค้ะแนน

เลือกตั้งน้อยกวา่รอ้ยละสิบ ของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ัน ใหค้ณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํจงัหวดัประกาศใหมี้การเลือกตั้งใหมห่รือ ใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ียงั

ขาดอยูใ่นเขตเลือกตั้งน้ัน  

ในกรณีท่ีมีผูส้มคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินน้อยกวา่จาํนวนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ี

จะพึงมีในเขตเลือกตั้งน้ัน และมิไดมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ียงัขาดอยูต่ามวรรคหน่ึง  ให้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาํจงัหวดั ประกาศใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเพิ่มเติม

เพื่อใหไ้ดส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินครบจาํนวน 
  

มาตรา ๑๐๑  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๐๐  การเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหผู้ส้มคัรซ่ึงได้

คะแนนเลือกตั้งมากท่ีสุดเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตั้ง สาํหรบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินในเขตเลือกตั้ง

ท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิก สภาทอ้ง ถ่ินไดห้น่ึงคน ใหผู้ส้มคัรซ่ึงไดค้ะแนนเลือกตั้งมากท่ีสุดเป็นผู้

ไดร้บัเลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้งท่ี มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินไดม้ากกวา่หน่ึงคน ใหผู้ส้มคัร

ซ่ึงไดค้ะแนนเลือกตั้งมากท่ีสุดเรียงตามลาํดบัลงมา ในเขตเลือกตั้งน้ันเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตั้งตาม

จาํนวนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งน้ัน  

ในกรณีท่ีมีผูส้มคัรไดค้ะแนนเลือกตั้งเท่ากนัอนัเป็นเหตุใหไ้มส่ามารถเรียงลาํดบัผูไ้ดร้บั

เลือกตั้งในกรณีท่ีมีผูส้มคัรไดค้ะแนนเลือกตั้งเท่ากนัอนัเป็นเหตุใหไ้มส่ามารถเรียงลาํดบัผูไ้ดร้บั

เลือกตั้งไดต้ามวรรคหน่ึง  ใหผู้ส้มคัรท่ีไดค้ะแนนเลือกตั้งเท่ากนัจบัสลากเพื่อใหไ้ดผู้ไ้ดร้บัเลือกตั้ง

ครบจาํนวนท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งน้ัน ซ่ึงตอ้งกระทาํต่อหน้าผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ันตามวธีิการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาํหนด  

 

หมวด ๙  

การคดัคา้นการเลือกตัง้  

มาตรา ๑๐๒ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใด

แลว้ หากผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ผูส้มคัร  ผูว้า่ราชการจงัหวดั  หรือนายอาํเภอในเขตเลือกตั้งน้ัน เห็นวา่

การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ันมิไดเ้ป็นไปโดยทุจริตหรือไมเ่ท่ียงธรรม

หรือไมถ่กูตอ้ง ใหมี้สิทธิยืน่คาํรอ้งคดัคา้นการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง  

เพื่อประโยชน์ในการคดัคา้นการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  

คณะกรรมการเลือกตั้งอาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการและเง่ือนไขการคดัคา้นการเลือกตั้ง  หรือ

การนับคะแนนเลือกตั้ง ไดโ้ดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



๒๙ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

มาตรา ๑๐๓  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดร้บัคาํรอ้งคดัคา้นการเลือกตั้งและ

พิจารณาแลว้เห็นวา่ การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 

หรือมีกรณีการฝ่าฝืนบทบญัญติัแหง่พระราชบญัญติัน้ี  หรือมีกรณีท่ีเช่ือไดว้า่มีการฝ่าฝืนมาตรา  

๕๗ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํสัง่ให ้นับคะแนนเลือกตั้งใหมห่รือใหมี้การเลือกตั้งใหมเ่วน้

แต่ความไมสุ่จริตหรือไมเ่ท่ียงธรรมหรือการฝ่าฝืนดงักล่าวมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัเลือกตั้งหรือมิได้

เป็นเหตุสาํคญัท่ีทาํใหผู้น้ั้นไดร้บัเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํสัง่ยกคาํรอ้งคดัคา้น  

ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคาํรอ้งคดัคา้นตามวรรคหน่ึงใหเ้สร็จภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัคาํรอ้งคดัคา้น  ในกรณีจาํเป็นอาจขยายระยะเวลาไดไ้มเ่กินสองครั้ง  

ครั้งละไมเ่กินสามสิบวนั  

 ใหนํ้ามาตรา ๙๘ มาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํสัง่ใหนั้บคะแนน

เลือกตั้งใหมห่รือ ใหมี้การเลือกตั้งใหมต่ามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม  
 

มาตรา ๑๐๔ การพิจารณาคาํรอ้งคดัคา้นเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งดาํเนิน  

การไต่สวน และแสวงหาหลกัฐานทั้งปวงเพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริง ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการการเลือก ตั้งกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํนาจสัง่ใหห้น่วยราชการ 

หน่วยงาน ของรฐั รฐัวสิาหกิจหรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน และเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานดงักล่าว  

เจา้หน้าท่ีอ่ืนของรฐั  พนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ หรือบุคคลใดมีหนังสือช้ีแจงขอ้เท็จจริง

หรือมาใหถ้อ้ยคาํ หรือส่ง เอกสารหลกัฐาน หรือพยานหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการ

พิจารณาและมีอาํนาจขอใหศ้าลส่งเอกสาร หลกัฐานและพยานหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

ประกอบการพิจารณาได ้ 

 

หมวด ๑๐  

การควบคมุการเลือกตัง้ 

มาตรา ๑๐๕ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํนาจหน้าท่ีควบคุมและดาํเนินการจดัใหมี้

การเลือกตั้ง ใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
 

มาตรา ๑๐๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจาํจงัหวดั หรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรฐัดาํเนินการควบคุมดแูลการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญติัน้ี  

ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

จงัหวดัหรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรฐัผูไ้ดร้บัมอบหมายตามวรรคหน่ึงใหช้ดัเจน โดยคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํจงัหวดัหรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรฐัผูไ้ดร้บัมอบหมายตอ้งดาํเนินการภายใตก้ารกาํกบั

ดแูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่ง ตั้งบุคคล

อ่ืนเพื่อชว่ยเหลือในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยก็ได ้ 



๓๐ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

การมอบอาํนาจตามวรรคหน่ึงไมเ่ป็นเหตุใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งพน้จากหน้าท่ีความ

รบัผิดชอบตามพระราชบญัญติัน้ี  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา่การดาํเนินการหรือ

การสัง่การใดของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัหรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรฐัผูไ้ดร้บั

มอบหมายมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริต หรือเท่ียงธรรม ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํนาจสัง่ยกเลิก

หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขการดาํเนินการหรือการสัง่การน้ันได ้ 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย ใหก้รรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัหรือ

เจา้หน้าท่ีอ่ืนของรฐัผูไ้ดร้บัมอบหมายมีอาํนาจเขา้ไปในท่ีเลือกตั้ง   
 

มาตรา ๑๐๗  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัหรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรฐัผู ้

ไดร้บัมอบหมายตามมาตรา ๑๐๖ เห็นวา่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน หรือผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กระทาํการไปในทางท่ี

อาจเกิดความเสียหายแก่การจดัการเลือกตั้ง หรืออาจทาํใหก้ารเลือกตั้งไมเ่ป็นไปโดยสุจริตหรือ

เท่ียงธรรม หรือไมป่ฏิบติัตามคาํแนะนําตกัเตือนท่ีไดใ้หไ้ว ้ ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ในกรณีจาํเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรฐัผูไ้ดร้บัมอบ  

หมายอาจมีคาํสัง่ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูอ้าํนวยการการ

เลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยุติหรือระงบัการกระทาํดงักล่าวไวช้ัว่คราวได ้ 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดร้บัรายงานตามวรรคหน่ึงแลว้ ถา้เห็นดว้ยกบัรายงาน

ดงักล่าวหรือเม่ือเหตุตามวรรคหน่ึงปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ใหค้ณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีอาํนาจสัง่ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ

ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูน้ั้นพน้จากหน้าท่ีความรบัผิดชอบ

และแต่งตั้งบุคคลอ่ืนปฏิบติัหน้าท่ีแทน  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม

วรรคสอง ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูอ้าํนวยการการ

เลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งมอบเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการเลือกตั้งและอาํนวย

ความสะดวกแก่บุคคลซ่ึงไดร้บัแต่งตั้งและใหบุ้คคลซ่ึงไดร้บัแต่งตั้งมีอาํนาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจนกวา่การเลือกตั้งจะเสร็จส้ิน  
 

มาตรา ๑๐๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํสัง่ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินพน้จากหน้าท่ีความรบัผิดชอบตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ถา้คณะ  กรรมการการเลือกตั้ง

เห็นสมควรใหมี้การดาํเนินการทางวนัิยดว้ย ใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินน้ันเพื่อดาํเนินการทางวนัิย ในการน้ี ใหใ้ชข้อ้เท็จจริงท่ีไดร้บัจากคณะกรรมการการ

เลือกตั้งเป็นหลกัในการพิจารณาดาํเนินการทางวนัิย  

 



๓๑ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

หมวด ๑๑  

บทกาํหนดโทษ  

มาตรา ๑๐๙  ผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้งผูใ้ดขดัขวาง หน่วงเหน่ียว หรือไมใ่หค้วาม

สะดวกโดยไมมี่เหตุอนัสมควรในการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือลกูจา้ง  แลว้แต่

กรณี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหน่ึงปีและปรบัไมเ่กินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรบั 
 

มาตรา ๑๑๐  เจา้พนักงานผูด้าํเนินการเลือกตั้งหรือเจา้หน้ารกัษาความปลอดภยัประจาํ

ท่ีเลือกตั้ง หรือสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้งผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษ

จาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  

ถา้ผูก้ระทาํความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นขา้ราชการ พนักงานหรือลกูจา้งของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรฐั ใหผู้บ้งัคบับญัชา

ของผูน้ั้นดาํเนินการทางวนัิยดว้ย  
 

มาตรา ๑๑๑ ขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรฐัผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามคาํสัง่ของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งซ่ึงสัง่ตามมาตรา ๒๙  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหกเดือน และปรบัไมเ่กินหน่ึงหม่ืนบาท

หรือทั้งจาํทั้งปรบั 
 

มาตรา ๑๑๒ ผูใ้ดแจง้เหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสองหรือมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง อนัเป็น

เท็จ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหกเดือนและปรบัไมเ่กินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรบั 
 

มาตรา ๑๑๓ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินสองปี ปรบัไม่

เกินส่ีหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรบั 
 

มาตรา ๑๑๔ ผูใ้ดกระทาํการอนัเป็นเท็จ เพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิดวา่ผูส้มคัรผูใ้ดกระทาํการ

ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินสองปี หรือปรบัไมเ่กินส่ี

หม่ืนบาท และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดหา้ปี  

ถา้การกระทาํตามวรรคหน่ึงเป็นการกลัน่แกลง้ใหผู้ส้มคัรน้ันถกูเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง

หรือเพื่อไมใ่หมี้การประกาศผลการเลือกตั้ง ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรบัตั้ง

แต่หน่ึงแสนบาทถึงสองแสนบาทและใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดสิบปี  

 ถา้การกระทาํตามวรรคหน่ึงเป็นการแจง้หรือใหถ้อ้ยคาํต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรบัตั้งแต่หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และ

ใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดยีสิ่บปี  

ถา้การกระทาํตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการกระทาํหรือก่อใหผู้อ่ื้นกระทาํ สนับสนุน

หรือรูเ้ห็นเป็นใจของหวัหน้าพรรคการเมือง ใหถื้อวา่พรรคการเมืองน้ันกระทาํการอนัอาจเป็นภยั

ต่อความมัน่คงของรฐัตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง  

 



๓๒ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

มาตรา ๑๑๕  กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั กรรมการการ

เลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน หรือผูซ่ึ้งไดร้บัแต่งตั้งหรือมอบหมายใหด้าํเนินการเก่ียวกบัการเลือกตั้งตาม

พระราชบญัญติัน้ี จงใจไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีหรือกระทาํการอนัมิชอบดว้ยหน้าท่ีเพื่อเป็นคุณหรือ

เป็นโทษแก่ผูส้มคัร หรือกระทาํการหรือละเวน้การกระทาํการอนัมิชอบดว้ยหน้าท่ีเพื่อเป็นคุณ

หรือโทษแก่ผูส้มคัร หรือกระทาํการหรือละเวน้กระทาํการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ

ปฏิบติัหน้าท่ี  ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปีและปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสน

บาท  และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดสิบปี  

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงกระทาํการตามหน้าท่ีโดยสุจริตยอ่มไดร้บัความคุม้ครองไม่

ตอ้งรบัผิดทั้งทางแพง่หรือทางอาญา  
 

มาตรา ๑๑๖  ผูส้มคัรผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปี

ถึงหา้ปี และปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือปรบัเป็นจาํนวนสามเท่าของเงินท่ีเกิน

จาํนวนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัประกาศกาํหนด แลว้แต่วา่จาํนวนใดจะมากกวา่

กนัหรือทั้งจาํทั้งปรบัและใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดหา้ปี  
 

มาตรา ๑๑๗  ผูส้มคัรผูใ้ดไมย่ืน่บญัชีรายรบัและรายจา่ยในการเลือกตั้งต่อคณะกรรม  

การการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดหรือยืน่หลกัฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้นตาม

ความจริงตามมาตรา ๕๕ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินสองปี และปรบัไมเ่กินส่ีหม่ืนบาท

หรือทั้งจาํทั้งปรบั และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดหา้ปี  

 ถา้ขอ้ความในบญัชีรายรบัและรายจา่ยท่ีไดย้ืน่ไวต้ามมาตรา ๕๕ วรรคหน่ึงเป็นเท็จ ผู ้

ไดร้บัเลือกตั้งตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงหา้ปี และปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสน

บาท และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดหา้ปี  
 

มาตรา ๑๑๘  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๕ มารา ๘๙ หรือ  มาตรา๙๑ 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทและใหศ้าล

สัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดสิบปี 

มาตรา ๑๑๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงหา้ปีและปรบัตั้ง

แต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรบั และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดหา้ปี  
 

มาตรา ๑๒๐ ผูซ่ึ้งมิไดมี้สญัชาติไทยผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึง

ปีถึงสิบปี และปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  
 

มาตรา ๑๒๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่

เกินหกเดือน และปรบัไมเ่กินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรบั 
 

มาตรา ๑๒๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหกเดือนหรือ

ปรบัไมเ่กินหน่ึงหม่ืนบาท หรือปรบัแห่งละหน่ึงพนับาทแลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกวา่กนัหรือทั้งจาํทั้งปรบั 



๓๓ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

 ค่าปรบัตามวรรคหน่ึง ใหนํ้าส่งเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความผิดได้

เกิดข้ึน เพื่อใชใ้นการแกไ้ขความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
 

มาตรา ๑๒๓ ผูใ้ดจงใจกระทาํดว้ยประการใดๆ ใหบ้ตัรเลือกตั้งชาํรุดหรือเสียหายหรือให้

เป็นบตัรเสีย หรือกระทาํดว้ยประการใดๆ แก่บตัรเสียเพื่อใหเ้ป็นบตัรเลือกตั้งท่ีใชไ้ด ้ตอ้งระวาง

โทษจาํคุกไมเ่กินหน่ึงปี และปรบัไมเ่กินสองหม่ืนบาท และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี

กาํหนดหา้ปี  

 ถา้ผูก้ระทาํความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจา้พนักงานผูด้าํเนินการเลือกตั้ง ตอ้งระวางโทษ

จาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งมีกาํหนดสิบปี  
 

มาตรา ๑๒๔ ในระหวา่งเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนน

เลือกตั้ง กรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งผูใ้ดเปิดเผยใหผู้อ่ื้นทราบวา่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดมา

ลงคะแนนเลือกตั้งหรือ ยงัไมม่าลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัรตอ้งระวาง

โทษจาํคุกไมเ่กินหน่ึงปีหรือปรบัไมเ่กินสองหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรบั 
 

     ๏ มาตรา ๑๒๕  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๖ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๘๖ หรือจงใจขดัขวางมิใหมี้

การส่งหีบบตัรเลือกตั้ง  หรือกระทาํดว้ยประการใด  ๆ เพื่อใหก้ารส่งหีบบตัรเลือกตั้งล่าชา้  ตอ้ง

ระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปีและปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และใหศ้าลสัง่

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดสิบปี 
       ๏แกไ้ขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๓) ๒๕๕๔ 

 

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

มาตรา ๘๐ ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงหา้ปี หรือปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท

หรือทั้งจาํทั้งปรบัและใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดหา้ปี 

 มาตรา ๑๒๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 

หรือปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรบั และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี

กาํหนดสิบปี  
 

มาตรา ๑๒๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหกเดือน และปรบัไมเ่กิน

หน่ึงหม่ืนบาท  

ในการท่ีผูฝ่้าฝืนตามวรรคหน่ึงเป็น ผูร้บัหรือยอมจะรบัเงิน ทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด 

ถา้ไดแ้จง้ถึงการกระทาํดงักล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

มอบหมายก่อนหรือ ในวนัเลือกตั้งผูน้ั้นไมต่อ้งรบัโทษ  
 

มาตรา ๑๒๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ

ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม  

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินสองปี หรือปรบัไมเ่กินส่ีหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรบั 



๓๔ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

มาตรา ๑๓๐ ผูใ้ดขาย จาํหน่าย จา่ยแจกหรือจดัเล้ียงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งใน

ระหวา่งเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวนัก่อนวนัเลือกตั้งหน่ึงวนัจนส้ินสุดวนัเลือกตั้ง ตอ้งระวางโทษ

จาํคุกไมเ่กินหกเดือนและปรบัไมเ่กินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรบั 
 

มาตรา ๑๓๑ ผูใ้ดเล่นหรือจดัใหมี้การเล่นการพนันขนัต่อใดๆเก่ียวกบัผลของการเลือกตั้ง

ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงหา้ปี  และปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจาํ

ทั้งปรบั และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดหา้ปี  
 

มาตรา ๑๓๒ ผูใ้ดบงัคบั ขู่เข็ญ ขดัขวาง หน่วงเหน่ียวหรือกระทาํดว้ยประการใดๆ อนัเป็น

การทาํใหผู้อ่ื้นเสียสิทธิ หรือไมส่ามารถไปสมคัรเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้

ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงหา้ปี และปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาทและใหศ้าล

สัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดหา้ปี  
 

มาตรา ๑๓๓ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูใ้ดไดร้บัเลือกตั้งจากสมาชิกสภาทอ้งถ่ินดว้ยกนั ให้

ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยไม่

สุจริตและเท่ียงธรรม เน่ืองจากมีหลกัฐานเช่ือไดว้า่ตนเองไดก้ระทาํหรือก่อใหผู้อ่ื้นกระทาํ 

สนับสนุน  หรือยนิยอมหรือรูเ้ห็นเป็นใจใหผู้อ่ื้นกระทาํการให ้เสนอให ้สญัญาวา่จะใหท้รพัยสิ์น 

หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดแ้ก่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูใ้ด  เพื่อจงูใจใหส้มาชิก

สภาทอ้งถ่ินผูน้ั้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรืองดเวน้การลงคะแนนเสียงให้

ตนไดร้บัเลือกเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูใ้ดเรียกรบั หรือยอมจะรบัทรพัยสิ์น

หรือประโยชน์อ่ืนใดสาํหรบัตนเองหรือผูอ่ื้นเพื่อลงคะแนน 
 

มาตรา ๑๓๒  ผูใ้ดบงัคบั ขู่เข็ญ ขดัขวาง หน่วงเหน่ียว  หรือกระทาํดว้ยประการใดๆ อนั

เป็นการทาํใหผู้อ่ื้นเสียสิทธิ หรือไมส่ามารถไปสมคัรเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

ได ้ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงหา้ปี และปรบัตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท  และให้

ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดหา้ปี 
  

มาตรา ๑๓๓ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูใ้ดไดร้บัเลือกตั้งจากสมาชิกสภาทอ้งถ่ินดว้ยกนั ให้

ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยไม่

สุจริต  และเท่ียงธรรม เน่ืองจากมีหลกัฐานเช่ือไดว้า่ตนเองไดก้ระทาํหรือก่อใหผู้อ่ื้นกระทาํ  

สนับสนุน  หรือยนิยอมหรือรูเ้ห็นเป็นใจใหผู้อ่ื้นกระทาํการให ้เสนอให ้สญัญาวา่จะใหท้รพัยสิ์น

หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินได ้แก่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูใ้ด เพื่อจงูใจใหส้มาชิก

สภาทอ้งถ่ินผูน้ั้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรืองดเวน้การลงคะแนนเสียงให้

ตนไดร้บัเลือกเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูใ้ดเรียก รบั หรือยอมจะรบัทรพัยสิ์น

หรือประโยชน์อ่ืนใดสาํหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น เพื่อลง  คะแนนหรืองดเวน้การลงคะแนนเลือก

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยีสิ่บปี  และปรบัตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสน

บาท และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดสิบปี 



๓๕ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

 มาตรา ๑๓๔  ผูใ้ดกระทาํ หรือก่อใหผู้อ่ื้นกระทาํ หรือสนับสนุนการให ้สญัญาวา่จะให้

ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดเพื่อจงูใจสมาชิกสภาทอ้งถ่ินลงคะแนนเสียงหรืองดเวน้การ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้ง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือกลัน่แกลง้ไมว่า่ดว้ยประการใดๆ เพื่อมิใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ิน

ไดร้บัเลือกเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี  และปรบัตั้งแต่สองหม่ืน

บาทถึงสองแสนบาทและใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํหนดสิบปี  
 

มาตรา ๑๓๕ ในกรณีท่ีปรากฎวา่มีการกระทาํความผิดตามพระบญัญติัน้ีเกิดข้ึนในเขต

เลือกตั้งใด ใหถื้อวา่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูส้มคัรในเขตเลือกตั้งน้ันเป็นผูเ้สียหายตาม

ประมวลกฎหมาย วธีิพิจารณาความอาญา 

  

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๓๖  ในกรณีท่ีไดพ้ระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีแก่การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทใดแลว้ ใหบ้รรดา

บทบญัญติัตามพระราชบญัญติัน้ียงัไมใ่ชบ้งัคบักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเภทน้ันท่ีมี

ลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

(๑)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดท่ียงัมีสมาชิกทอ้งถ่ินดาํรงตาํแหน่งอยู ่ใหส้มาชิก

สภาทอ้งถ่ินน้ันยงัคงดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกวา่จะส้ินสุดการดาํรงตาํแหน่งของสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินน้ันทั้งคณะ  

(๒) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดท่ีมีการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรงและยงัมี

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดาํรงตาํแหน่งอยู ่ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินน้ันดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกวา่จะส้ินสุดการ

ดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูน้ั้น  

(๓) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดไดมี้ประกาศใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการทัว่ไปอยูแ่ลว้  ก่อนพระราชกฤษฎีกาใชบ้งัคบัและยงัดาํเนินการไม่

แลว้เสร็จ ใหด้าํเนินการต่อไปไดแ้ละใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดร้บัเลือกตั้งคง

ดาํรงตาํแหน่งต่อไปจนกวา่การดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดลง 

(๔) ในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีการเลือกตั้งแทนตาํแหน่งท่ีวา่งสาํหรบั

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ียงัคงอยูใ่นวาระตาม(๑) หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งทัว่ไป

ตาม(๓) โดยใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปไดเ้ชน่เดียวกบัผูท่ี้ตนดาํรงตาํแหน่งแทน 

ในระหวา่งท่ียงัไมนํ่าบทบญัญติัแหง่พระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบักบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ท่ีมีลกัษณะตามวรรคหน่ึง  ใหนํ้าบทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีถกูยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ันต่อไป จนกวา่จะส้ินเหตุตาม(๑)(๒)(๓)หรือ(๔)  แลว้แต่กรณี  

และใหนํ้าบทบญัญติัน้ีมาใชก้บัการเลือกตั้งทัว่ไปในครั้งถดัไป  



๓๖ 

รวมโดยนายสมศักดิ์  สนองผนั  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโคกไทย  อาํเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ในกรณีท่ียงัคงใชบ้ทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีถกูยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกา ใหบ้รรดาอาํนาจหน้าท่ีของรฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงมหาดไทย ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือนายอาํเภอในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งตามกฎหมายดงักล่าว เป็นอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ในการน้ี  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสัง่เปล่ียนแปลงหรือมอบหมายใหบุ้คคลหรือคณะบุคคล

ใดเป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีน้ันแทนก็ได ้ 
 

มาตรา ๑๓๗ ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ีแก่การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทใดแลว้  ถา้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดในประเภทน้ันยงัมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดาํรง

ตาํแหน่งอยู ่ แต่มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลือไมถึ่งหน่ึงหกสิบวนั  ใหเ้ร่ิมนับระยะเวลาตาม

มาตรา  ๕๗  วรรคสอง  ตั้งแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป  

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

 

พนัตาํรวจโท  ทกัษิณ  ชินวตัร 

นายกรฐัมนตรี 
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