เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ หารท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล และเป็นการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) พระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) พระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์ก ารบริหารส่ว นจัง หวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่น
หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล
ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด กรุงเทพมหานคร ปลัด เมืองพัทยา และหัวหน้าพนักงานหรือ
หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด” หมายความว่า ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

“นายอาเภอ” หมายความรวมถึง ผู้อานวยการเขตและปลัด อาเภอผู้เ ป็น หัว หน้า ประจา
กิ่งอาเภอด้วย
“เจ้ า หน้ า ที่รักษาความปลอดภั ย ประจ าที่เ ลือ กตั้ง ” หมายความว่า บุ ค คลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ผู้ได้รับเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“วั น เลื อ กตั้ ง ” หมายความว่ า วั น ที่ กาหนดให้ เ ป็ น วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
“เขตเลือ กตั้ง ” หมายความว่า ท้อ งที่ที่กาหนดเป็น เขตเลือ กตั้ง สมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาการออกเสียงลงคะแนน
ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง
“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้ทาการออกเสียงลงคะแนน และให้หมายความ
รวมถึงบริเวณที่กาหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
“อาเภอ” หมายความรวมถึงเขต และกิ่งอาเภอด้วย
“ตาบล” หมายความรวมถึงแขวงด้วย
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย
“ที่ว่าการอาเภอ” หมายความรวมถึงสานักงานเขต และที่ว่าการกิ่งอาเภอด้วย
มาตรา ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้งให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ
ซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งแทน การจัดการเลือกตั้งให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือของหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น
หรือบุคคลอื่นใด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในการดาเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดการเลือกตั้ง
ร้องขอ
มาตรา ๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นประการอื่น การใดที่กาหนดให้แจ้ง
ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร
ให้บุคคลนั้น ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้
บัญญัติให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว
ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจกาหนดหรือมีคาสั่งเรื่องใด
ถ้ามิได้บัญญัติวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดโดยทาเป็นระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามวรรคหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งใดมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานไว้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต้องกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
มาตรา ๗ กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือปฏิบัติตามคาสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ หากได้กระทา
โดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๘ การพิ จ ารณาและมี คาวิ นิ จ ฉั ย ของศาลอุ ท ธรณ์ แ ละศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งต้องกาหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในการนี้ อาจกาหนดให้ศาลชั้นต้น
ที่มีเขตอานาจในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับคาร้องแทนเพื่อจัดส่งให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัย
หรืออาจให้ศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือดาเนินการอื่นที่จาเป็นแทนศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้
การปฏิบัติหน้าที่ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
องค์คณะผู้พิพากษา ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ มีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกาหนด
มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑๐ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้ไม่เกินจานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มาตรา ๑๑ ให้จัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นดารงตาแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ้น จากตาแหน่ งเพราะเหตุอื่น ใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าวาระ
การดารงตาแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้
ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกภาพของผู้ได้รับเลือกตั้ง
เริ่มนับแต่วันเลือกตั้ง และให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เหลืออยู่
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คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาให้มีก ารจัด การเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่งได้ตามความจาเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีคาสั่งดังกล่าวด้วย
มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๒๕ โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ประกาศให้มี
การเลือกตั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการกาหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) วันเลือกตั้ง
(๒) วัน รับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้มี
การเลือกตั้ง และต้องกาหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน
(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
(๔) จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในเขตเลือกตั้ง
(๕) จานวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาเภอหรือตาบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่
ภายในเขตเลือกตั้ง
(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
การกาหนดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่น
ตามที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร
มาตรา ๑๓ ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าที่จัดทา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบีย นรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง
มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จา่ ย
ในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัด
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ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามความจาเป็น
มาตรา ๑๕ เพื่อให้การดาเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สุจริต และเที่ยงธรรม นอกจากหน้ าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลื อกตั้งตามที่บัญ ญั ติ ไ ว้
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอานาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการดาเนินการในเรื่องใด ๆ ได้เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอานาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา หรืองดเว้นการดาเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้นเพื่อให้เหมาะสมแก่การดาเนินการเลือกตั้งใหม่
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได้
มาตรา ๑๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร
เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเลือกตั้ง
ในกรณีมีเหตุอัน ควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต หรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมี
ผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ
และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดาเนินการอื่นที่จาเป็น แล้วแต่กรณี
โดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง
และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว หากมีความจาเป็นต้อง
เรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าสมาชิก
สภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
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การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดาเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่มีการสั่งหรือคาวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานหรือรองประธาน
สภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งไม่ว่ าด้วยเหตุใด เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ดาเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างแล้ว แม้ภายหลังศาลจะมีคาพิพากษา
หรือคาสั่งว่าคาสั่งหรือคาวินิจฉัยให้พ้นจากตาแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดาเนินการไปแล้ว
หมวด ๒
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตัง้
มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ การกาหนดเขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจานวน
ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ที่จะพึงมี โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีจานวนราษฎรใกล้เคียงกัน
(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอาเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
ในกรณีที่อาเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอาเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับจานวนสมาชิก
ที่จะพึงมีในอาเภอนั้น
(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง และ
ต้องมีจานวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
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(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๒๐ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดให้มีจานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน
มากที่สุด และพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทาให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพื้นที่ติดต่อกันได้ จะกาหนดให้เขตเลือกตั้งมีพื้นที่ไม่ติดต่อกัน
เท่าที่จาเป็นก็ได้
ในการกาหนดเขตเลือกตั้ง จะใช้แนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้าเป็นแนวเขต
ของเขตเลือกตั้งก็ได้
การแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๒๐ ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจานวนราษฎรเป็นรายจังหวัด
รายอาเภอ รายตาบล รายหมู่บ้าน รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนตาบล และรายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้อานวยการทะเบียนกลาง
ประกาศจานวนราษฎรทั้งประเทศ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอาเภอ เขตตาบล เขตหมู่บ้าน เขตเทศบาล
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๒๒ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นเขตเลือกตั้ง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๓ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดหน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
การกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าวัน โดยให้ทาเป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่น
ที่เห็นสมควร รวมทั้งให้จัดทาแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย
การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ให้กระทาได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตัง้
ไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุ สุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น
จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ การกาหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา ๒๓ ให้คานึงถึงความสะดวกในการเดินทาง
มาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ใ ช้ เ ขตหมู่ บ้ า นเป็ น เขตของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ในกรณี ที่ ห มู่ บ้ า นใดมี ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
จานวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้ สาหรับในเขตเทศบาล
เขตเมืองพัทยา เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกาหนดให้ใช้แนวถนน ตรอก ซอย
หรือแยก คลอง หรือแม่น้าเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้
(๒) ให้ถือเกณฑ์จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ แต่ถ้าเห็นว่า
ไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะกาหนดหน่วยเลือกตั้ง
เพิ่มขึ้นโดยให้มีจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจานวนดังกล่าวก็ได้
ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๒๓ ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้ายหรื อ
เครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศไว้ ด้วย
และเพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะกาหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตัง้ ก็ได้
แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมวด ๓
การดาเนินการเลือกตัง้
มาตรา ๒๕ เมื่ อมี กรณี ที่ ต้ องมี การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรื อผู้ บริ หารท้ องถิ่ นของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นใด ให้ หั วหน้ าพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนั้ น
เป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับสมัครเลือกตั้ง
(๒) กาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
(๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และดาเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชือ่ ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
(๕) ดาเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผล
การนับคะแนนเลือกตั้ง
(๖) ดาเนินการอื่นอันจาเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การดาเนินการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ปรากฏว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริต หรือเที่ยงธรรมใน
การเลือกตั้ง หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งปลัดจังหวัด นายอาเภอ
หรือปลัดอาเภอ เป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแทนก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น อาจแต่ง ตั้ง หรื อ มอบหมายให้ บุค คลหรื อ คณะบุค คลเป็ น ผู้ ช่ว ยเหลื อใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้ง หรือ
ในเขตอาเภอท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ โดยจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลาเนาอยู่
ในเขตจังหวัดหรืออาเภอนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐจานวนไม่เกิน
สองคนด้วยก็ได้ แต่มิให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และจานวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดเป็นผู้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งนั้นแทนก็ได้
มาตรา ๒๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกาหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่ มชื่อหรือถอนชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๓) กากับดูแลและอานวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง
และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๔) กาหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และ
รายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมีอานาจ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร
มาตรา ๒๘ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้ ไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน
ในทีเ่ ลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง
(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งอย่างน้อยสองคน เพื่อทาหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง การฝึกอบรม และการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการ
เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นว่า
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่ เลือกตั้งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทาการใดที่จะเป็นเหตุทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้แจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเปลี่ยนกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งได้
ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๙ ก่อนวันเลือกตั้ง หากมีกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่ครบจานวน ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา ๒๘ เป็นกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งให้ได้ครบจานวน
ในวัน เลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจานวนแต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัตหิ น้าที่ได้ และให้กรรมการ
ประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ ม าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ นขณะนั้ น รายงานให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ า
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา ๒๘ เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติม
ให้ครบจานวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง
ในกรณีตามวรรคสอง หากไม่มีกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้ มาปฏิบัติหน้าที่เลยหรือมาแต่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ ง ให้ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา ๒๘
เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตัง้ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งตามวรรคสองและ
วรรคสาม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๓๐ เมื่ อ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใด ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการปฏิบัตหิ น้าที่ของผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ นอาจร้ องขอต่ อผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดเพื่ อมี ค าสั่ งให้ ข้ าราชการ พนั กงาน หรื อลู กจ้ างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้น
ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้
ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งได้รับคาสั่งตามวรรคสองมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
มาตรา ๓๑ นอกจากหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในการเลือกตั้ง
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ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอาเภอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งตามที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้พบการกระทาความผิด
แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
ถ้าผู้พบการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๘
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง ให้ดาเนินการกล่าวโทษหรือดาเนินการตามหน้าที่
และอานาจ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจาที่เลือกตั้ง พบการกระทาความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง หรือได้รับแจ้งโดยมี
พยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือ และผู้กระทาความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริ เวณที่เลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง มีอานาจจับกุมและควบคุมตัว
ผู้กระทาความผิดส่งพนักงานสอบสวนดาเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระทาความผิดซึ่งหน้า
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกตั้ง แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวน
ดาเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
มาตรา ๓๔ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทาการใด ๆ โดยมิชอบ
ด้วยหน้าที่และอานาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดาเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือกรรมการการเลือกตัง้ หรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมาย มีอานาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทานั้นได้
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ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทาตามวรรคหนึ่ง มีอานาจสั่งให้ระงับการกระทานั้นได้
แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๖ ค่ า ตอบแทนของกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจ าองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอาเภอ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดตามบัญชีค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่าย
ค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดไว้ โดยคานึงถึงหน้าที่และอานาจความรับผิดชอบและ
ความแตกต่างของปริมาณงานในการดาเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรือ
แต่ละแห่ง
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ ควบคุมการพิมพ์
และกาหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หมวด ๔
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๘ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
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(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง
วันเลือกตั้ง และ
(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันทาให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
มาตรา ๓๙ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
มาตรา ๔๐ ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจาก
มีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน
เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดาเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ทั้งนี้ การแจ้งเหตุ
ดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อชี้แจงเหตุ
ดังกล่าว โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งแทน หรือ
จัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดตามวรรคหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งเหตุ
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ผู้มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ที่ไ ด้รับ แจ้งตามวรรคสาม มีสิท ธิยื่น อุท ธรณ์ต่อ ผู้อานวยการการเลือ กตั้ง
ประจาจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
การแจ้งเหตุ วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ สถานที่รับแจ้งเหตุ
การพิ จ ารณาการแจ้ง เหตุ และการอุ ทธรณ์ ให้ เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งก าหนด โดยในการก าหนดดั งกล่ าวให้ ค านึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ ประชาชนด้วย
ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดรายละเอียดของเหตุที่ทาให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งด้วย
มาตรา ๔๑ เมื่อครบกาหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๔๐
หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งตามมาตรา ๔๐ เพื่อดาเนินการแก้ไข ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
มาตรา ๔๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจากัดสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๒) สมัครรับเลือกเป็นกานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(๓) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
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(๕) ดารงตาแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดารงตาแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ
เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจากัดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกาหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ อีก ให้นับเวลาการจากัดสิทธิ
ครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหากกาหนดเวลาการจากัดสิทธิครั้งก่อน
ยังเหลืออยู่เท่าใดให้กาหนดเวลาการจากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง
มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตรวจสอบบั ญชี รายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งของแต่ ละหน่ วยเลื อกตั้ งจากบั ญชี รายชื่ อ
ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ ให้ ถูกต้องตามความจริง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้
โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอาเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้ น ที่ทาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก่อนวันเลือกตัง้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า การจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลัง การประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่นเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริง ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคาสั่งให้แก้ไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศโดยเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง มิให้ระบุเลขประจาตัวประชาชน
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สาหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัด ทาขึ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ใน
การตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ระบุเลขประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย
มาตรา ๔๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน
ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้รีบตรวจสอบหลักฐาน ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจ้งให้
ผู้ แ จ้ ง และเจ้ า บ้ า นทราบ แต่ ถ้ า เห็ น ว่ า ผู้ แ จ้ ง หรื อ ผู้ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นเป็ น ผู้ ไ ม่ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้แจ้งหรือ
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีคาสั่งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
ให้แจ้งไปยังผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ในการนี้ ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้ผู้แจ้งหรือเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว
มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศ
ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้มีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่งถอนชือ่
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ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ ถ้าผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เห็ น ว่ า ผู้ มี ชื่ อ อยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันได้รับคาร้อง ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีคาสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้นาความในมาตรา ๔๔ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นซึ่งมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ของตน เมื่อเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายนาหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีชื่อบุคคลนั้น
อยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มีคาสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้เจ้าบ้าน
หรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ว
กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐาน
แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และยื่นคาร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นที่สุดสาหรับการเลือกตั้งครั้งนั้น
มาตรา ๔๖ ในกรณี ที่ ศ าลมี ค าพิ พ ากษาให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของบุ ค คลใด และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบคาพิพากษานั้นแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ
เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการบันทึกหรือปรับปรุงการบันทึกเดิมให้สอดคล้องกับคาพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น
มาตรา ๔๗ ในกรณี ที่ มี ก ารถอนชื่ อ บุ ค คลใดออกจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๕ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพิ่มชื่อบุคคลใดลงใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดตามมาตรา ๔๖ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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แจ้ ง ต่ อ ผู้ อ านวยการทะเบี ย นกลางตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎรเพื่ อ แก้ ไ ขบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ ให้ถูกต้องด้วย
มาตรา ๔๘ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดดาเนิ นการย้า ยบุค คลเข้ามาในทะเบี ย นบ้า นเพื่ อ ประโยชน์ ใน
การเลือกตั้งโดยมิชอบ
กรณีดังต่อไปนี้ ให้ สัน นิ ษฐานว่าเป็นการย้า ยบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ ใ น
การเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการย้ายโดยมีเหตุผล
อันสมควร
(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน
(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน
ความในวรรคสอง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศกาหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือพนักงาน
ของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หมวด ๕
ผู้สมัครรับเลือกตัง้
มาตรา ๔๙ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งเป็นสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น ต้อ งมี อายุ ไม่ ต่ากว่ ายี่ สิ บ ห้าปีนับถึง
วันเลือกตั้ง สาหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร
รับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
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(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
มาตรา ๕๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๕) อยู่ ระหว่ างถู กระงั บการใช้ สิ ทธิ สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป็ นการชั่ วคราวหรื อถู กเพิ กถอนสิ ทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
(๖) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าทีห่ รือ
ถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิด ของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน
เป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนั นในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
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(๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๗) เคยพ้น จากตาแหน่ งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติห น้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๘) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่
โดยได้พ้นโทษหรือต้องคาพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายัง
ไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิ ภา หรือ
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๒๓) เคยพ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับหรือ
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จะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน
หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๕) เคยถู กสั่ งให้ พ้ นจากต าแหน่ งใด ๆ ในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเพราะทอดทิ้ งหรื อ
ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอานาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอานาจ หรือประพฤติตน
ฝ่ า ฝื น ต่อ ความสงบเรีย บร้อ ยหรือ สวัส ดิภ าพของประชาชน หรื อ มีความประพฤติใ นทางที่จะนามา
ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตาแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น
ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
มาตรา ๕๑ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
หลักฐานการสมัครตามวรรคหนึ่ง ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น สามปี นั บ ถึ ง ปี ที่ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งของผู้ ส มั ค ร เว้ น แต่ เ ป็ น ผู้ ไ ม่ ไ ด้ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้
ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
ค่าธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่มีหน้าที่ต้องคืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ใด
มาตรา ๕๒ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับใบสมัครแล้ว
ให้ตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วน
ให้คืนเอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้นในทันที
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ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
ผู้สมัครได้ส่งใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว ให้ออกหลักฐานการรับสมัคร
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามลาดับการยื่นสมัคร และให้ทาสาเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร
ของผู้สมัครตามวรรคสอง และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องและ
ผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย
ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล รูปถ่าย และหมายเลขประจาตัว
ของผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ไว้ ณ ที่ปิดประกาศ
ดังกล่าวด้วย
การประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ไม่เป็นการตัดอานาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่จะดาเนินการตามมาตรา ๕๖
มาตรา ๕๓ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกหลักฐาน
การรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา ๕๒ วรรคสองแล้ว ผู้สมัครจะถอนการสมัครมิได้
มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รั บ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคานวณเป็นเงินได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้ง
ห้ามมิให้ผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
อันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๕๕ ผู้สมัครผู้ใดไม่มชี ื่อในประกาศตามมาตรา ๕๒ ให้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาวินิจฉัยนั้น
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เพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสะดวกรวดเร็ ว ในการรั บ ค าร้ อ งและวิ นิ จ ฉั ย กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอานาจให้คณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉั ยเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดก็ได้
มาตรา ๕๖ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว ถ้าความปรากฏหรือได้รับแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ยี่สิบวัน ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ วินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่าสิบวัน และถ้ามีหลักฐาน
ตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ให้นาความในมาตรา ๕๕ วรรคสองมาใช้บังคับกับการดาเนินการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
การอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอานาจ คาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด การอุทธรณ์
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตั้ง และให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง
มาตรา ๕๗ ให้กาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครเรียงตามลาดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร
ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน
เมื่อได้กาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครตามวรรคหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจาตัว
ผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
การกาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครและการจับสลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๕๘ ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจาอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือ
แต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน
มาตรา ๕๙ ตั ว แทนผู้ ส มั ค รต้ อ งอยู่ ใ นที่ ซึ่ ง จั ด ไว้ ณ ที่ เ ลื อ กตั้ ง ซึ่ ง สามารถมองเห็ น
การปฏิบัติงานได้ และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง
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หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่
การเลือกตั้ง
ตัวแทนผู้สมัครอาจร้องทักท้วงได้เมื่อเห็นว่ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติการไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกคาทักท้วงนั้นไว้
ถ้าตัวแทนผู้สมัครกระทาการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง และกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้ตัวแทนผู้สมัครออกไป
จากที่เลือกตั้ง
หมวด ๖
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตัง้
มาตรา ๖๐ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ค่าใช้จ่ายที่กาหนดตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการกาหนดใหม่ และในกรณี
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เหมาะสม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนดใหม่ให้เหมาะสมต่อไป ค่าใช้จ่ายที่กาหนดใหม่
มิให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างดาเนินการหรือที่จะมีขึ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศกาหนดค่าใช้จ่ายใหม่
ห้ ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่กาหนดตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง แล้วแต่กรณี จานวนเงินค่าใช้ จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่า
จะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม ในกรณีที่นาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณ
ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
บรรดาเงิน ที่บุคคลอื่น ได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสี ยงเลื อกตั้ง ให้ผู้ สมัครและผู้ สมัครได้ รั บ
ทราบถึงการกระทาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้หรือยินยอมตามวรรคสาม
เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระทาเช่นว่านั้น
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ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระทาดังกล่าว ในการนี้ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดดาเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
มาตรา ๖๑ ในการคานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครสาหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้คานวณ
ตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใ ช้จ่ายไป
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ตาแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปก็ได้
ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่าง
ให้ผู้สมัคร และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
มาตรา ๖๒ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน
การเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งไว้
ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และ
สถานที่อื่นที่เห็นสมควร
รายละเอียดและวิธีการจัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๓ ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน
หรือเมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่า
ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิน จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ประกาศกาหนด ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อกตั้ง ประจ าจั งหวัด ท าการสอบหาข้อเท็จ จริ งให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดยื่นบั ญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง หรือภายใน
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หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี ถ้าผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นมีการกระทาดังกล่าว ให้แจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไปโดยเร็ว
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงานการดาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้ผลการสอบหาข้อเท็จจริง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นว่าผู้นั้นกระทาการตามที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อให้มีคาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนสาหรับ
ตาแหน่งที่ว่าง แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกับกิจการที่ผู้นั้น ได้กระทาไปในหน้าที่ก่อนวันที่ศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าคมี คาสั่ง ในการนี้ ใ ห้ ศาลอุ ทธรณ์หรื อศาลอุท ธรณ์ ภ าคพิ จารณาและมีค าสั่ งภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง คาสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด
กรณี ที่ ผู้ ว่าราชการจั งหวัด หรือนายอ าเภอมี เหตุอันควรสงสั ยและมีหลั กฐานที่น่าเชื่อได้ว่า
ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิน จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ประกาศกาหนด ให้แจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป
มาตรา ๖๔ เพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ผู้สมัคร
หาเสียงเลือกตั้งได้ภายในกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็น การเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ ให้กระทาได้ตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา ให้กระทาได้
ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๓) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตาแหน่งว่างอัน มิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือ
ครบอายุ ให้กระทาได้ตั้งแต่วันที่ตาแหน่งว่างลงจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้กระทาได้ตั้งแต่วันที่มีคาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
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(๕) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท า ให้ เสนอให้ สั ญ ญาว่ า จะให้ หรื อ จั ด เตรี ย มเพื่ อ จะให้ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(๒) ให้ เสนอให้ หรื อ สั ญ ญาว่า จะให้เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์อื่ นใดไม่ ว่า จะโดยตรง
หรือโดยอ้อมแก่ ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือ
สถาบันอื่นใด
(๓) ทาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
ห้ า มมิ ใ ห้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ผู้ ใ ดกระท าการตามวรรคหนึ่ ง เว้ น แต่
เป็น การกระทาตามหน้ าที่แ ละอานาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะ
ตามวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระการดารงตาแหน่งหรือก่อนการลาออกจากตาแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่โครงการหรือกิจกรรม
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติสาธารณะ หรือเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมต่อเนื่องที่กระทาเป็นปกติอยู่แล้ว หรือเป็นโครงการที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
การประกาศนโยบายหรือการดาเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอานาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒) เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับ
หน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใด
ดาเนินการใดอันมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและ
วินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าการดาเนินการนั้นมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจส่งเรื่องให้สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินดาเนินการตามหน้าที่และอานาจได้
มาตรา ๖๖ เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครก็ได้
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามผู้สมัครดาเนินการ
หรือยินยอมให้มีการดาเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าว
ผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงจานวนเท่าใด ให้แจ้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง ทั้งนี้ ตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ค่าตอบแทนตามวรรคสามต้องนาไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย
มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนาผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง
หรือนากลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้อง
เสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน
เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
บทบัญ ญัติใ นมาตรานี้มิใ ห้ใ ช้บัง คับ แก่ก ารที่ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ยานพาหนะเพื่อ อานวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
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มาตรา ๖๘ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ใ ดซึ่งมิได้มีสั ญชาติไทยเข้ามี ส่วนช่วยเหลื อในการเลื อกตั้ง หรือ
กระทาการใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้
เว้นแต่การกระทานั้นเป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ
โดยสุจริตของผู้นั้น
มาตรา ๖๙ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่กระทาการใด ๆ อันเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทาตามหน้าที่และอานาจ
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งมีอ านาจสั่ งให้ เ จ้า หน้ าที่ ของรัฐยุ ติ ระงั บ หรื อ เปลี่ย นแปลงแก้ ไขการกระทาดังกล่าว
ในกรณีจาเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่
เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอาเภอ หรือ
ห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้
มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
มาตรา ๗๑ การปิ ด ประกาศหรือติด แผ่ นป้ายเกี่ ยวกั บการหาเสีย งเลื อกตั้งจะกระทาได้
เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจานวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายกาหนด
มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ให้ประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และความปรากฏ
ต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ไม่ ว่ า โดยทางใดว่ า การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง นั้ น ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ถู ก ต้อ ง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ค าสั่ ง ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน และ
มีอานาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที
มาตรา ๗๔ เมื่อได้มีประกาศกาหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา ๒๓ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดนา
สิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการดาเนินการ
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ตามคาสั่งของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือ
ในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งทาลาย ปกปิด หรือ
นาออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง
หมวด ๗
การออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๗๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่น
ที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกาหนดค่าใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาไปใช้ใน
การเลือกตั้งตามอัตราที่กาหนดด้วยก็ได้
การออกเสี ย งลงคะแนนโดยวิ ธี อื่ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๗๖ การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทาได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) การลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง
(๒) การลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้ง
การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีต าม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ กาหนด โดยวิธีนนั้ สามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตัง้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า และต้องเป็นวิธีการ
ที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตาม (๒) มิให้นาความใน
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๙ มาใช้บังคับ
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มาตรา ๗๗ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด ในการกาหนดลักษณะของหีบบัตรเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคานึงถึงหีบบัตรเลือกตัง้
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่แล้วเพื่อให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวได้ต่อไป
มาตรา ๗๘ ในวัน เลือกตั้งให้เปิด การออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
เป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง
มาตรา ๗๙ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
นั บ จ านวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ทั้ ง หมดของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง นั้ น และปิ ด ประกาศจ านวนบั ต รเลื อกตั้ ง ไว้ ใ น
ที่ เ ปิ ด เผย และเมื่ อ ถึ ง เวลาเปิ ด การออกเสี ย งลงคะแนน ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ในที่เปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้ง
เป็ นหี บบั ตรเลื อกตั้ งเปล่ า และให้ ปิ ดหี บบั ตรเลื อกตั้ งตามวิ ธี การที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งก าหนด
แล้วให้ทาการบันทึกการดาเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้ง
ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
มาตรา ๘๐ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์
จะออกเสียงลงคะแนนนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจา
หน่ ว ยเลือกตั้ง แล้ว ให้ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมอบบัต รเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียง
ลงคะแนน
บัตรประจาตัวประชาชน แม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๘๑ การออกเสียงลงคะแนน ให้ทาเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทาเครื่องหมายของ
หมายเลขประจาตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายกากบาทในช่องทาเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
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มาตรา ๘๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียง
ลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการอานวย
ความสะดวกสาหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือ
ในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ในการให้
ความช่ว ยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้น ได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น
เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทาให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทาเครื่ องหมายลงใน
บัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทาการแทน โดยความยินยอม
และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร อาจกาหนดให้มีการจัด ที่เลือกตั้งสาหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้
สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง
ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
การอานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด การลงทะเบียน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ซึ่งต้องคานึงถึงความสะดวกของ
ผู้ขอลงทะเบียนด้วย
มาตรา ๘๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายกากบาทลงในบัต รเลือกตั้งแล้ว ให้พับ
บัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วให้
นาบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหี บบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือในกรณี
ตามมาตรา ๘๒ กรรมการประจาหน่ ว ยเลือกตั้งจะช่วยใส่ลงในหีบบัต รเลือกตั้งแทนก็ได้ แต่ต้อง
ทาต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น
มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ งพยายามออกเสียงลงคะแนน
หรือออกเสียงลงคะแนน
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มาตรา ๘๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน
ห้ามมิให้ผู้ใดนาบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทาตามหน้าที่และอานาจ
มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทาเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ทบี่ ัตรเลือกตัง้ นอกจากเครื่องหมาย
ที่ลงคะแนน
มาตรา ๘๗ ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด
ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
มาตรา ๘๘ ห้ามมิให้ผู้ใดนาบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอานาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือกระทาการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียง
ลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทาการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง
มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนาบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น
เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
มาตรา ๙๐ ห้ ามมิให้ ผู้ใดกระทาการใดโดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง
หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกาหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้
มาตรา ๙๑ ห้า มมิใ ห้ผู้ใ ดจ่า ย แจก หรือ ให้เ งิน ทรัพ ย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใดแก่
ผู้มีสิท ธิ เลือกตั้ง เพื่อจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระทาการใด ๆ เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปออกเสียงลงคะแนน
ผู้ใดมีบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควรในระหว่ า งวั น ประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ถึ ง วั น ถั ด จากวั น เลื อ กตั้ ง ให้ ถื อ ว่ า
ผู้นั้นกระทาการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรือ
งดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด
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มาตรา ๙๓ ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระทาได้
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น
ก่อนวันเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดที่เลือกตั้งใหม่
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจกาหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้
ให้ ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ในกรณีที่เหตุต ามวรรคหนึ่ งเกิด ขึ้นในวันเลือกตั้ง ไม่ว่าจะมีการเริ่มลงคะแนนแล้วหรือไม่
ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่สาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สามารถจัดให้มี
การลงคะแนนเลือกตั้งได้ ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว ถ้าจาเป็นจะจัดให้มีการเลื อกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
ที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ได้
ในการดาเนินการตามวรรคสาม ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าจะไม่สามารถดาเนิน
การเลื อกตั้ง ให้ แ ล้ ว เสร็จภายในเวลาที่ กาหนดในมาตรา ๑๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยาย
ระยะเวลาออกไปตามที่สมควรก็ได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง
ตามวันที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดวันเลือกตั้งใหม่
ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๙๕ เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง และงดจ่ายบัตรเลือกตัง้
แล้วให้ทาเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้ และจัดทารายการ
เกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจานวนบัตรเลือกตั้งทีเ่ หลือ
แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบ
ในกรณีที่ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน
แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้น
แสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว
จึงดาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๙๖ ตั้งแต่เวลาที่เปิดการออกเสียงลงคะแนน จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน
ห้ ามมิให้ ผู้ใดเปิด ทาลาย ทาให้ เสียหาย ทาให้เปลี่ยนสภาพ หรือทาให้ไร้ประโยชน์ หรือนาไป
ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับหีบบัตรเลือกตั้งที่เก็บบัตรเลือกตั้งภายหลังจากการนับคะแนนแล้ว
รวมตลอดทั้งบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งได้จัดทาขึ้นด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นการกระทาตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
หมวด ๘
การนับคะแนนเลือกตัง้ และการประกาศผลการเลือกตัง้
มาตรา ๙๗ เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ดาเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยให้กระทา ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
และให้กระทาโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้ง
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ในการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้นับคะแนนสาหรับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนไม่เลื อก
ผู้สมัครผู้ใดด้วย
มาตรา ๙๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใด ๆ เพื่อให้บัตรเลือกตัง้ ที่อยู่ในสถานที่นับคะแนนเลือกตัง้
มีจานวนผิดจากความจริง
มาตรา ๑๐๐ ในการนับคะแนนเลือกตัง้ หากคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยด้วย
เสียงข้างมากว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้นับบัตรเสีย
เป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด
บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มีการทาเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรเลือกตั้ง
นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้ง
(๓) บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายลงคะแนน
(๔) บัต รที่ทาเครื่อ งหมายลงคะแนนให้แ ก่ผู้ส มัค รเกิน จานวนสมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด”
(๖) บัตรที่ได้ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วทาเครื่องหมายในช่องทาเครื่องหมาย
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
(๗) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดว่าเป็นบัตรเสีย
ให้ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า “เสีย” และให้กรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน
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มาตรา ๑๐๑ ห้ามมิให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง
นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง หรือกระทาการใดให้บัตรเลือกตั้งชารุด
เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทาการใดแก่บตั รเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตัง้ ที่ใช้ได้ หรือทารายงาน
การเลือกตั้งผิดจากความจริง
มาตรา ๑๐๒ เมื่ อ มี ก ารรวมผลการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ณ ที่ เ ลื อ กตั้ ง เสร็ จ สิ้ น แล้ ว
ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น จานวน
บัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนน
เลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้กระทาโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยทันที เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือ กตั้ ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผล
การนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดโดยเร็ว
การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง วิธีการและ
ระยะเวลาการเก็บรักษาและทาลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๐๓ ถ้าการนับคะแนนเลือกตัง้ ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจาก
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งสาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยเร็ว เพื่อให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนดวันและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
โดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งชารุดหรือสูญหาย หรือ
การนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้
ดาเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่สาหรับ หน่วยเลือกตั้งนั้นตามควรแก่กรณีก็ได้
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มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่บัตรเสียตามมาตรา ๑๐๐ เป็นบัตรปลอม ให้คณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งแยกบัตรปลอมออกไว้ต่างหาก และรายงานต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาดาเนินการ
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วให้มีหน้าที่ดาเนินการไต่สวน
ตรวจสอบโดยพลั น ถ้ามิไ ด้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการทุจริต
การเลือกตั้งหรือทาให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น
และสั่ งให้ ดาเนิ น การลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่ เห็นสมควรให้ คณะกรรมการการเลื อกตั้งตรวจสอบ
บั ต รเลื อ กตั้ ง ของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง อื่ น ทุ ก หน่ วยหรื อ บางหน่ ว ยตามที่ เ ห็น สมควรด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นั้ น
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ สมัครทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะเปิด
หีบบัตรเลือกตั้ง โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทน
มาแทนตนก็ได้ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองว่าไม่มีการทุจริตหรือไม่มีกรณี
ไม่เที่ยงธรรม ให้ดาเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับ
จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่ง
ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และนาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่า
จ านวนผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไม่ ต รงกั บ จ านวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ใ ช้ อ อกเสี ย งลงคะแนน ให้ สั น นิ ษ ฐาน
ว่าการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
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ตรวจสอบบั ต รเลื อ กตั้ ง ของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง อื่น ทุ ก หน่ว ยหรือ บางหน่ ว ยตามที่ เ ห็ นสมควรด้ ว ย ทั้ งนี้
ให้นาความในมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งว่า การนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด
หรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่ ง
ให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด แต่ทั้งนี้ต้องกระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง
ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคสามเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้ผู้ได้รับ
เลื อกตั้ งเดิมพ้ นจากตาแหน่ งนั บแต่ วันที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลื อกตั้งจากการนั บ
คะแนนเลือกตั้งใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ดารงตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิม
มาตรา ๑๐๖ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๑๐๒ แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ให้มีคาสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ การนับ
คะแนนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
มีการฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ หรือมีกรณีอื่นที่ทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคสาม หรือเมื่อมีกรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ หรือมีกรณีอื่นที่ทาให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการไต่สวนโดยพลัน
ถ้าผลการไต่สวนปรากฏว่ามีมูล ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่การฝ่าฝืน
หรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้คะแนนในลาดั บที่จะได้รับเลือกตั้ง
ในกรณีเช่นนี้ให้ดาเนินการเพื่อให้มีการลงโทษผู้กระทาความผิดต่อไปโดยเร็ว
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เพื่อประโยชน์ในการหาความจริง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอานาจไต่สวน
ครอบคลุมถึงการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มิได้มีเหตุสงสัยดังกล่าวตามที่เห็นสมควรด้วย
มาตรา ๑๐๗ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว
เห็ น ว่า มีห ลักฐานอัน ควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทาการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทา สนับสนุน หรือ
รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทาการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระทาดังกล่าวแล้วไม่ดาเนินการเพื่อระงับ
การกระทานั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมั ครรับเลือกตั้งของผู้สมัค รที่กระทาการ
เช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่ง
คาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด
ในกรณี ที่ ป รากฏต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งว่ า มี ก ารกระท าอั น เป็ นการฝ่ าฝื นความใน
วรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระทาของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากการกระทานั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือดาเนินการใดเพื่อแก้ไขความไม่สุจริต
หรือความไม่เที่ยงธรรมนั้ นภายในเวลาที่กาหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ดาเนินการตามคาสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทานั้น
เว้นแต่ผู้สมัครนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทาดังกล่าว
ในกรณี ที่ มี ค าสั่ ง ระงั บ สิ ท ธิส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งตามมาตรานี้ภ ายหลั ง วัน ออกเสี ย งลงคะแนน
แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้ง
ในลาดับที่ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
มาตรา ๑๐๘ เมื่อมีการดาเนินการตามมาตรา ๑๐๗ แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอานาจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า
ผู้นั้นกระทาผิดตามมาตรา ๑๐๗ ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี
เมื่ อ ประกาศผลการเลื อกตั้ง แล้ วปรากฏหลั กฐานอั นควรเชื่ อ ได้ ว่า ผลการเลื อกตั้ง เกิด จาก
การเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่ มิได้
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เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สาหรับการเลือกตั้งนั้น และสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระทาการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเวลาสิบปี
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นาสานวน
การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคาสั่งรับคาร้องตามวรรคสองไว้พิจารณาแล้ว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้
กระทาผิด
ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด และเป็นเหตุ
ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะมีคาร้องขอหรือไม่ให้ศาลสั่งให้ผู้นั้นต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายสาหรับ
การเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลมีคาสั่งเช่นว่านั้น จานวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลพิจารณาจากหลักฐาน
การใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อศาล
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักค่าใช้จ่ายของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว
ที่เหลือจากนั้นให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ดาเนินการ
จัดการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๑ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง สาหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัคร
ซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ง มากที่ สุ ด และมากกว่ า คะแนนเสี ย งที่ ไ ม่ เ ลื อ กผู้ ใ ดเป็ น ผู้ ไ ด้รั บ เลือกตั้ง
แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้ง
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มากที่สุดเรี ยงตามลาดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลาดับ
ผู้ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้ง
ครบจานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระทาต่อหน้าผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ
ดาเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจานวนผู้บริหารท้องถิ่น
ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ เท่ากับหรือน้อยกว่า
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ และดาเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง
รายเดิ ม ทุ ก รายซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ค ะแนนมากกว่ า คะแนนเสี ย งที่ ไ ม่ เ ลื อ กผู้ ใ ด ไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ใน
การเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๒ ในการดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑
สาหรับผู้บริหารท้องถิ่น ให้ดาเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง
ในการดาเนิ น การจัด ให้ มีการเลือกตั้งใหม่ต ามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ สาหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่น หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้งดการจัด
ให้มีการเลือกตั้งต่อไป และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่นนั้นจะครบวาระ
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เว้นแต่กฎหมายว่าด้ว ยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกาหนดจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้
เป็นอย่างอื่น
หมวด ๙
การดาเนินการตรวจสอบการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลื อกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณี มิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
จนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่
(๑) การคัด ค้านเพราะเหตุต ามมาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๒ ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้ง
จนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
(๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ
หรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคาคัดค้านการเลือกตั้งให้ดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลัน และพิจารณาดาเนินการตามหมวดนี้ แล้วแต่กรณีต่อไป ทั้งนี้ การยื่นคาคัดค้าน
การเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทาการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง หรืออาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาตักเตือน ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้
หรือกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาสั่งให้ระงับ
ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจ
สั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
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ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ พ้นจากหน้าที่
ส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคล
ซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ้นจากหน้าที่
ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้มีการดาเนินการ
ทางวินัยด้วย ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญ ชาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อดาเนินการทางวินัยต่อไป
หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๑๖ ผู้ซึ่งกระทาความผิดตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระทาการอันเป็น
การทุจริตในการเลือกตั้ง แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม
มาตรา ๑๑๗ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวก
โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดกระทาการอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทาการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีหรื อปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
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ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
ผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ต้อ งระวางโทษจาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
ถ้าการกระทาตามวรรคสองหรือวรรคสาม เป็นการกระทาหรือก่อให้ผู้อื่นกระทา สนับสนุน
หรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทาการอันอาจเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๑๑๙ กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ให้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระทาการอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือกระทาการหรือละเว้นกระทาการโดยทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดจงใจกระทาด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมอบจากกรรมการ
ประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ช ารุ ด หรื อ เสี ย หาย ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น ห้ า พั น บาท และมิ ใ ห้ ถื อ ว่ า
เป็นความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์
ผู้ใดจงใจกระทาด้ว ยประการใด ๆ ให้บัต รเลือกตั้งชารุด หรือเสียหายหรือให้เป็นบัต รเสี ย
อัน มิใช่เป็นการกระทาตามวรรคหนึ่ ง และเป็นการกระทาโดยมีเจตนาเพื่อให้การเลือกตั้งไม่เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือกระทาด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ หรือทา
หรือใช้บัตรปลอมเพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ถ้ า ผู้ ก ระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสองเป็ น เจ้ า พนั ก งานผู้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๒๒ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน
ถ้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้ แก่ผู้ใดทราบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือ
ยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓ ผู้ ใ ดขาย จ าหน่ า ย จ่ า ยแจก หรื อ จั ด เลี้ ย งสุ ร าทุ ก ชนิ ด ในเขตเลื อ กตั้ ง
ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของ
วันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกาหนดสิบปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด
ให้มีการเล่น
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่น บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น
มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ มาตรา ๖๕ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๑๐๑
ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ สิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ (๓) (๔) หรือ (๕) หรือมาตรา ๖๙ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึง่ ปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๒ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งถึงการกระทาอันเป็น
การฝ่าฝืนนั้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนถูกจับกุม
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๖๕ (๑) หรือ (๒)
ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนนาจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจานวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความนาจับ
มาตรา ๑๒๗ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นจานวนสามเท่าของจานวนเงิน
ที่เกินจานวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนด แล้วแต่
จานวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๒๘ ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา ๖๒ เป็นเท็จ ผู้สมัครต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๒๙ ผู้ใด
(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๗๓
หรือ
(๒) ฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง
ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๓๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๑๓๐ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝืน มาตรา ๖๗ วรรคสอง ต้ อ งระวางโทษจ าคุกไม่ เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๓๑ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๓๒ ผู้ ใ ดปิ ด ประกาศหรื อ ติ ด แผ่ น ป้ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง โดยไม่ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการการเลื อกตั้งหรือ ผู้ ซึ่งคณะกรรมการการเลื อกตั้ งมอบหมายกาหนดตามมาตรา ๗๑
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้นาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความผิดได้เกิดขึ้น
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา ๙๖ หรือจงใจขัด ขวางการขนส่งหีบบัต รเลือกตั้ง หรือ
กระทาด้วยประการใด ๆ เพื่อให้การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๕ วรรคสอง มาตรา ๘๖ หรือมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๓๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตัง้ ที่สั่งตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๘ ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล การชี้เบาะแสหรือ
คาให้การของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้รายใด
จะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทาความผิดของผู้กระทาความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการสาคัญ และ
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สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทาความผิดของผู้กระทาความผิดนั้น คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีก็ได้
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ดาเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว ให้สิทธิในการดาเนินคดีอาญา
เป็นอันระงับไป เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือไม่ไปเบิกความ
หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยคาไว้ ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจดาเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้
มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีกาหนด
ระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่มนับ
ระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะมีคาสั่ง
หรือคาพิพากษาเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๔๐ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า มี ก ารกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ กิ ด ขึ้ น ใน
เขตเลือกตั้งใด ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษ
ในราชอาณาจักร และการกระทาของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทาความผิดนั้น
แม้จะกระทานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทาความผิดนั้นได้กระทา
ในราชอาณาจักร
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๔๒ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว
ให้ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้
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เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
ก าหนดวิธีการได้ม าซึ่งสมาชิก สภาท้ องถิ่นหรือ ผู้บริ หารท้ องถิ่นสิ้ นผลบังคับ สาหรั บองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
(๑) ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๒) ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๓) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
(๔) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิน่ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๕) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น หรือ ผู้บ ริห ารท้ อ งถิ่น เป็น การชั่ วคราว ในกรณี ที่ มีการจั ด ตั้ง องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
เป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๖) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๗) ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การแต่งตั้งนายก
เมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ในกรณีที่ไ ม่มีคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ให้อานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่งเป็นอานาจของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๔๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้
ใช้บังคับ ให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๑๔๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิด
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และเพื่อประโยชน์
แห่งการนี้ ให้ถือว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
ยังมีผลใช้บังคับอยู่
การกระทาใด ๆ อัน เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ถ้าการกระทานั้นยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวน
พนั กงานอั ยการ คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง และศาล มี อ านาจดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
การเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้ ถื อ ว่า พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังมีผลใช้บังคับอยู่
มาตรา ๑๔๕ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด คาสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาก
การเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
จะมาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบั ญญัติ ซึ่งต้องคานึ งถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง
ทีบ่ ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

