
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป แตจะใชบังคับแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใดและเมื่อใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

การดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหนายกรัฐมนตรีรับฟง
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๓  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใดแลว ใหยกเลิก
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประเภทนั้น ดังตอไปนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๗/หนา ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
(๔) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๕) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๘) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๙) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
(๑๐) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๑๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
(๑๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๑๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๑๔) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๑๗ 
(๑๕) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๑๖) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๑๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.

๒๕๔๑ 
ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทอื่น เมื่อมีพระราช
กฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทอื่นนั้นกอน ใหกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทอื่น ซึ่งถูกยกเลิกไปตามวรรค
หนึ่งยังคงใหใชบังคับแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินซึ่งยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใดแลว บรรดาบท
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคํา ส่ังใดที่ ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

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

“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความรวมถึง คณะผูบริหารทองถ่ิน 
“หัวหนาพนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหนา
พนักงานหรือหัวหนาขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความวา คณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขตและปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจําก่ิงอําเภอ 

“เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย” หมายความวา ขาราชการตํารวจหรือขาราชการ
พลเรือนหรือขาราชการทหารหรือพนักงานฝายปกครองหรือสมาชิกอาสารักษาดินแดนหรือ
เจาหนาที่อ่ืนของรัฐที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง 

“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

“ผูไดรับเลือกตั้ง” หมายความวา ผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

“การเลือกตั้ง” หมายความวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน 

“วันเลือกตั้ง” หมายความวา วันที่กําหนดใหเปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน 

“เขตเลือกตั้ง” หมายความวา ทองที่ที่กําหนดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน 

“หนวยเลือกตั้ง” หมายความวา ทองถ่ินที่กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทําการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง 

“ที่เลือกตั้ง” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้ง และให
หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอําเภอ 
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขตและที่วาการกิ่งอําเภอ 
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่

มีกฎหมายจัดตั้งข้ึนเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 
 
มาตรา ๕  ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ใหมีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครไดไมเกิน
จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 
มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวัน 

นับแตวันที่สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินดํารงตําแหนงครบวาระ หรือภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบ
วาระ เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถ่ินจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําส่ังขยายหรือยนระยะเวลาใหมีการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่งไดตามความจําเปนเมื่อมีพฤติการณพิเศษ โดยตองระบุเหตุผลการมีคําส่ังดังกลาว
ดวย 

ในการจัดใหมีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๘  เมื่อมีกรณีที่ตองมีการเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๑๙ ประกาศใหมีการเลือกตั้ง ซึ่งอยางนอยตองมีเร่ือง 
ดังตอไปนี้ 

(๑) วันเลือกตั้ง 
(๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งตองใหมีการเริ่มรับสมัครไมเกินสิบวันนับแตวัน

ประกาศใหมีการเลือกตั้ง และตองกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน 
(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินที่จะมีการเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง 
(๕) จํานวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรือตําบลหรือเขต

ทองที่ที่อยูภายในเขตเลือกตั้ง 
(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 
การกําหนดตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕) ตองได รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกอน 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และ

สถานที่อ่ืนตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควร 
 
มาตรา ๙  ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร

มีหนาที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งใหถูกตองตามความ
จริง 

 
มาตรา ๑๐  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบในคาใชจายในการ

เลือกตั้งทั้งหมด เวนแตคาใชจายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด 

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีรายไดไมเพียงพอสําหรับคาใชจายใน
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นตามความจําเปน 

 
มาตรา ๑๑  เพ่ือใหการดําเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปดวย

ความเรียบรอย สุจริต และเที่ยงธรรม นอกจากอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่
กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการดําเนินการในเรื่องใด ๆ ได
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ระเบียบดังกลาวตองไมมีผลเปนการตัดสิทธิหรือ
ลงโทษบุคคลใด และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลา หรืองดเวนการ
ดําเนินการที่เก่ียวกับการเลือกตั้งตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น
เพ่ือใหเหมาะสมแกการดําเนินการเลือกตั้งใหมใหเปนไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได 

 
หมวด ๒ 

เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตัง้ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน ให
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหถือเขตเปนเขตเลือกตั้ง ถาเขต
ใดมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง
เกินหนึ่งแสนคนใหแบงเขตนั้นออกเปนเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑจํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษ
ของหนึ่งแสนถาเกินหาหมื่นใหเพ่ิมเขตเลือกตั้งในเขตนั้นไดอีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง 

(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเขตอําเภอเปนเขต
เลือกตั้ง ในกรณีที่อําเภอใดมีสมาชิกไดเกินกวาหนึ่งคนใหแบงเขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง เทากับ
จํานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอําเภอนั้น 

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ใหแบงเขตเทศบาลเปนสองเขต
เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ใหแบงเขตเทศบาลเปนสามเขตเลือกตั้ง การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ใหแบงเขตเทศบาลหรือ
เขตเมืองพัทยาเปนสี่เขตเลือกตั้ง และตองมีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเทากันทุกเขตเลือกตั้ง 

(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหถือเขตหมูบานเปนเขต
เลือกตั้ง 

(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ใหถือเขตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนเขตเลือกตั้ง เวนแตกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๔  ในการแบงเขตเลือกตั้ง ตองพยายามจัดใหมีจํานวนราษฎรในแตละ

เขตเลือกตั้งใกลเคียงกันมากที่สุด และตองแบงพ้ืนที่ของแตละเขตเลือกตั้งใหติดตอกัน ในเขต
เทศบาลหรือเขตชุมชนหนาแนนอาจกําหนดใหใชแนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแมน้ําเปน
แนวเขตของเขตเลือกตั้งได สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มิใหนําพ้ืนที่เพียง
บางสวนของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอื่น 

 
มาตรา  ๑๕   เ พ่ือประโยชนในการแบงเขตเลือกตั้ งตามมาตรา  ๑๔ ให

ผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรมีหนาที่แจงรายละเอียดของ
จํานวนราษฎรเปนรายจังหวัด รายอําเภอ รายเทศบาล รายองคการบริหารสวนตําบล รายตําบล 
และรายหมูบานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ผูอํานวยการทะเบยีน
กลางประกาศจํานวนราษฎรทั้งประเทศ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอําเภอ เขตเทศบาล เขตองคการ
บริหารสวนตําบล เขตตําบล หรือเขตหมูบาน ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่แจงการ
เปลี่ยนแปลงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา ๑๖  การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน ใหใช

เขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนเขตเลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๗  ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแตละเขตเลือกตั้ง 
การกําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหกระทํากอนวันเลือกตั้ง

ไมนอยกวาย่ีสิบวัน โดยใหทําเปนประกาศปดไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และ
สถานที่อ่ืนที่เห็นสมควรรวมทั้งใหจัดทําแผนที่สังเขปแสดงเขตของหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว
ดวย 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ใหกระทําไดโดยประกาศ
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงกอนวันเลือกตั้ง
นอยกวาสิบวันก็ไดและใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘  การกําหนดหนวยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ใหคํานึงถึงความสะดวก

ในการเดินทางมาใชสิทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑) ใหใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยเลือกตั้ง ในกรณีที่หมูบานใดมีผูมีสิทธิ

เลือกตั้งจํานวนนอยจะใหรวมหมูบานตั้งแตสองหมูบานขึ้นไปเปนหนวยเลือกตั้งเดียวกันก็ได 
สําหรับในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแนน อาจกําหนดใหใชแนวถนน 
ตรอกหรือซอย คลอง หรือแมน้ําเปนแนวเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได 

(๒) ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งละแปดรอยคนเปน
ประมาณ แตถาเห็นวาไมเปนการสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง จะกําหนดหนวยเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นโดยใหมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอยกวาจํานวนดงักลาวก็
ได 

ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ตองเปนสถานที่ที่ประชาชนเขาออกไดสะดวกและมี
ปายหรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของทองที่และภูมิ
ประเทศไวดวย และเพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือความ
ปลอดภัยของผูมีสิทธิเลือกตั้งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
กําหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหนวยเลือกตั้งก็ไดแตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับหนวยเลือกตั้ง
นั้น 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๑๙  เมื่อมีกรณีที่ตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้ง
หัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินเปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยหัวหนา
พนักงานสวนทองถ่ินนั้น และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาส่ีคนแตไมเกินหกคน เปนผูรับผิดชอบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการจัดใหมีการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ และตองปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด 
คําส่ัง หรือการมอบหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด 

การสรรหา การแตงตั้ง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๒๐  ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

อํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) รับสมัครเลือกตั้ง 
(๒) กําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
(๓) แตงตั้งและจัดอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 
(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และดําเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู

มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการ

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
(๖) จัดใหมีหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
(๗) ดําเนินการอื่นอันจําเปนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ใดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดอาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหคณะบุคคลหรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติ
หนาที่ไดตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นชอบในการกําหนดหนวยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และ

การแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(๒) ตรวจสอบและใหความเห็นชอบในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิม่
ช่ือหรือถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) กํากับดูแล และอํานวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับ
คะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) กําหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหนวย
เลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

(๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งไดตามสมควร 

 
มาตรา ๒๒  เพ่ือประโยชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําส่ังใหนายอําเภอดําเนินการในเรื่องใดที่เปนอํานาจ
หนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ได
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่นายอําเภอไดรับคําส่ังใหดําเนินการในเรื่องใดตามวรรคหนึ่ง ใหบรรดา
อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ
นี้ในเรื่องนั้นเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ 

 
มาตรา ๒๓  กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาย่ีสิบวัน ใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ดังตอไปนี ้

(๑) ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้งหนึ่งคน 
(๒)๒ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจํานวนเจ็ดคน ประกอบดวยประธาน

กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกหกคน มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในที่
เลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง 

ในการประชุม เพื่ อวินิ จฉัยปญหาในการปฏิบัติตามอํ านาจหน าที่ ของ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตองมีกรรมการอยูในการประชุมนั้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู และการลงมติใหใชเสียงขางมากเปนเกณฑ ในกรณีที่คะแนนเสียง
เทากันใหประธานออกเสียงชี้ขาด 

ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งอยางนอยที่เลือกตั้งละสองคน 

หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง รวมทั้งอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการประจําหนวย
เลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๒๔  ในวันเลือกตั้ง ถาถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งแลวมีกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งมาปฏิบัติหนาที่ไมครบเจ็ดคน ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเทาที่มอียูใน
ขณะนั้นแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจนครบเจ็ด

                                                 
๒ มาตรา ๒๓ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คนไปพลางกอนจนกวากรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ไดรับแตงตั้งไวแลวจะมาปฏิบัติหนาที่ เวน
แตในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสํารองไว ใหผูนั้นเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 

 
มาตรา ๒๕  เมื่อมีการเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนั้นจัดใหพนักงานสวนทองถ่ินชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีพนักงานสวนทองถ่ินไมเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรองขอตอผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อมีคําส่ังใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในจังหวัดนั้นใหชวยเหลือในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการเลือกตั้งได 

ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางซึ่งไดรับคําส่ังตามวรรคสองมีหนาที่ปฏิบัติ
ตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๖  นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือส่ังการ ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ง 

ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอจัดใหมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรองขอ 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูพบการ

กระทําความผิดแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
ในการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง 

ถาผูพบการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
หรือเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจาํที่
เลือกตั้งใหดําเนินการกลาวโทษหรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

ในกรณีที่เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง หรือ
ไดรับแจงโดยมีพยานหลักฐานอันนาเช่ือถือ และผูกระทําความผิดยังปรากฏตัวอยูในบริเวณที่
เลือกตั้งใหเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผูกระทําความผิดสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป โดยใหถือวา
เปนกรณีพบการกระทําความผิดซึ่งหนา 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัด ผูสมัคร ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แจงตอพนักงานสอบสวนวามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนทันทีโดยไมตองมีผูมารองทุกขหรือ
กลาวโทษ 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏแกคณะกรรมการการเลือกตั้งวา 

ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือเจาหนาที่ อ่ืนของรัฐกระทําการใด ๆ โดยมิชอบดวยอํานาจหนาที่อันเปนการกลั่นแกลง
ผูสมัครใดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหรือมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหยุติหรือ
ระงับการกระทํานั้นได 

 
มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการการ

เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๓๑  คาตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นายอําเภอ กรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง และผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดตามบัญชีคาตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจายคาตอบแทนซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและความแตกตาง
ของปริมาณงานในการดําเนินการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทหรือ 
แตละแหง 

 
มาตรา ๓๒  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรับผิดชอบในการจัดพิมพ 

ควบคุมการพิมพ และจัดสงบัตรเลือกตั้ง และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบใน
คาใชจายในการจัดพิมพบัตรเลือกตั้ง 

 
หมวด ๔ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งและบญัชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๓  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติ

ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา

หนึ่งปนับถึงวันเลือกตั้ง และ 
(๔) คุณสมบัติอ่ืนที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนด 
ในกรณีที่มีการยายทะเบียนบานออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้ง

หนึ่งภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเดียวกัน อันทําใหบุคคลมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขต
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันเลือกตั้ง ใหบุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวาหนึ่งป 

 
มาตรา ๓๔  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิให

ใชสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนด 
 
มาตรา ๓๕  ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๓๔ มีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง เวนแตผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไดแจงเหตุดังตอไปนี้ตอผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะไมไปใชสิทธิเลือกตั้งก็ได 

(๑) เจ็บปวย ไมวาถึงขนาดตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม 
(๒) มีรางกายทุพพลภาพจนไมสะดวกในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
(๓) มีอายุเกินเจ็ดสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๔) ไมอยูในภูมิลําเนาในเวลาเลือกตั้ง 
(๕) เหตุอ่ืนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
การแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือย่ืนตอผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบในการจัดใหมีการเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอย
กวาเจ็ดวัน โดยจะจัดสงหนังสือแจงเหตุนั้นทางไปรษณียก็ได ในการนี้ ใหผูอํานวยการการเลอืกตัง้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินบันทึกเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง และเก็บหนังสือแจงเหตุนั้นไวเปนหลักฐาน 

การแจงเหตุตามวรรคสอง ไมเปนการตัดสิทธิผูมีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นที่จะไปใชสิทธิ
เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุ

ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นทําหนังสือแจงเหตุดังกลาวตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง และใหนําความในมาตรา ๓๕ วรรค
สอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับหนังสือแจง
เหตุตามวรรคหนึ่งแลว ใหทําการตรวจสอบหลักฐานการลงคะแนนเลือกตั้ง ถาพบวามีผูมาแสดง
ตนและลงคะแนนเลือกตั้งแทนผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาวา
จะสมควรมีคําส่ังใหเพิกถอนผลการเลือกตั้งหรือไม 

 
มาตรา ๓๗  ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุตาม

มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นเสียสิทธิดังตอไปนี ้
(๑) สิทธิย่ืนคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
(๒) สิทธิรองคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองที่ 
(๓) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
(๔) สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองที ่
(๕) สิทธิเขาช่ือรองขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน ตาม

กฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 
(๖) สิทธิเขาช่ือรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตาม

กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไมไปใช

สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๓๘  เมื่อไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งแลว ใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง
จากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙ ใหถูกตองตามความจริง และประกาศบัญชรีายชือ่ผู
มีสิทธิเลือกตั้งไวโดยเปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่วาการอําเภอที่ตั้งอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ที่
ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้ง และสถานท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อ่ืนที่เห็นสมควรกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาย่ีสิบวัน และแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใหเจาบาน
ทราบกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวาการ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการยายบุคคลใด
เขามาในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไมวาจะพบเหตุดังกลาวกอนหรือ
หลังการประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเร็ว ถา
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวากรณีดังกลาวเปนความจริง 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคําส่ังใหแกไขหรือถอนชื่อ
บุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งได 

 
มาตรา ๓๙  ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีช่ืออยูในทะเบียน

บานของตนไมมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหแจงเปนหนังสือตอผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน 

เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับหนังสือตาม
วรรคหนึ่งแลวใหรีบตรวจสอบหลักฐาน ถาเห็นวาผูแจงหรือผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเพิ่มชื่อผูนั้นลง
ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจงใหผูแจงและเจาบานทราบ แตถาเห็นวาบุคคลผู
แจงหรือผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพรอมทั้งแจงใหผูแจงหรือเจาบานทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ ในกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาผูแจงหรือผูมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหมีคําส่ังเพ่ิมชื่อผูนั้นลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและให
แจงไปยังผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเร็ว ในการนี้ ให
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแจงใหผูแจงและเจาบานทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๐  ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเห็นวาผูมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งที่ไดประกาศตาม ๓๘ วรรคหนึ่ง เปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง ใหมีสิทธิ ย่ืนคํารองตอ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน 
เพ่ือใหถอนชื่อผูไมมีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาแลวเห็น
วาผูมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง ใหมีคําส่ังถอนชื่อผูนั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและแจงใหผูย่ืนคํารองและเจาบานทราบ ถาผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาผูมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินพรอมทั้งแจง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหผูย่ืนคํารองทราบภายในสามวันนับแตวันไดรับคํารอง ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาผูมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูไมมีสิทธิ
เลือกตั้ง ใหมีคําส่ังถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และใหนําความในมาตรา 
๓๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาเจาบานผูใดเห็นวาบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นซึ่งมิไดมีช่ือ
อยูในทะเบียนบานของตน เมื่อเจาบานหรือผูซึ่งเจาบานมอบหมายนําหลักฐานทะเบียนบานมา
แสดงใหเห็นวาไมมีช่ือบุคคลนั้นอยูในทะเบียนบาน ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง แลวแตกรณี มีคําส่ังถอนชื่อบุคคล
นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและแจงใหเจาบานหรือผูซึ่งเจาบานมอบหมายทราบ
โดยเร็ว 

กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถาผูที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และย่ืนคํารองคัดคานการถูกถอนชื่อตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบขอเท็จจริงแลววินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ

บุคคลใด และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับแจงคําพิพากษานั้นแลว ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งแจงผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหบันทึกไวในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่มีการถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้

ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพ่ิมชื่อบุคคลใดลงใน
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดตามมาตรา ๔๑ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแจงตอผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
เพ่ือแกไขบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙ ใหถูกตองดวย 

 
มาตรา ๔๓  หามมิใหผูใดดําเนินการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเพื่อ

ประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 
กรณีดังตอไปนี้ใหสันนิษฐานวาเปนการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเพื่อ

ประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบดวย เวนแตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณา
แลวเห็นวาเปนการยายโดยมีเหตุผลอันสมควร 

(๑) การยายบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปซึ่งไมมีช่ือสกุลเดียวกับเจาบานเขามาใน
ทะเบียนบานเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีข้ึนภายในสองปนับแตวันที่ยายเขามาใน
ทะเบียนบาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยบุคคลนั้นมิไดอยูอาศัยจริง 
(๓) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาบาน 
 

หมวด ๕ 
ผูสมัคร การสมัครรับเลือกตัง้ และตัวแทนผูสมัคร 

   
 
มาตรา ๔๔  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สมัครรับ

เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือไดเสียภาษีตาม
กฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้นเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้ง และ 

(๔) คุณสมบัติอ่ืนที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด 

 
มาตรา ๔๕  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้ง 
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลาย 
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๔ (๑) 

(๒) หรือ (๔) 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป และได

พนโทษมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะ

ไดรับโทษหรือไม โดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง แลวแต
กรณี 

(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๘) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ

(๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
แลวแตกรณีมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๑๐) อยูในระหวางเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ินตามมาตรา ๓๗ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

(๑๑) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไมถึงหนึ่ง
ปนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไมสุจริตตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริต 

(๑๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

(๑๓) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
หรือเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเดียวกันหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

(๑๔) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถ่ินหรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 
(๑๖) เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

(๑๗) ลักษณะอื่นที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด 

 
มาตรา ๔๖  ในการสมัครรับเลือกตั้ง ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตอผูอํานวยการการ

เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การยื่นใบสมัครตามวรรคหนึ่ง ใหผูสมัครยื่นหลักฐานการสมัครพรอมกับชําระ

คาธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๔๗  เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไดรับใบสมัครแลวใหบันทึกการรับสมัครไวเปนหลักฐานและออกใบรับใหแกผูสมัครในวันนั้น 
และใหตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติของผูสมัคร และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิที่จะ
สมัครรับเลือกตั้งหรือไม ใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันปดการรับสมัคร ถาผูสมัครมีสิทธิที่จะ
สมัครรับเลือกตั้งได ใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเลือกตั้งไวโดยเปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด
หรือที่วาการอําเภอที่ตั้งอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ที่เลือกตั้ง
หรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้งและสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหมีช่ือผูสมัคร รูปถายผูสมัคร และหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครที่จะใชในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินได

ออกใบรับใหแกผูสมัครตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งแลว ผูสมัครจะถอนการสมัครมิไดและให
คาธรรมเนียมการสมัครตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

 
มาตรา ๔๙  ผูสมัครผูใดไมมีช่ือในประกาศตามมาตรา ๔๗ ใหมีสิทธิย่ืนคํารอง

ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวันนับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ในการนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตาม
คําวินิจฉัยนั้น 

เพ่ือประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการรับคํารองและวินิจฉัยกรณีตาม
วรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ดําเนินการแทนไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๐  ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเห็นวาผูสมัครผูใดไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผู

มีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา
ย่ีสิบวันเพื่อใหถอนชื่อผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผูนั้น และใหนําความในมาตรา ๔๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๑  ใหกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับกอนหลังในการ

มายื่นใบสมัคร ถามีผูสมัครมาพรอมกันหลายคนและไมอาจตกลงกันไดใหใชวิธีจับสลากระหวาง
ผูสมัครที่มาพรอมกัน 

เมื่อไดกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครตามวรรคหนึ่งแลวจะเปลี่ยนแปลง
หมายเลขประจําตัวผูสมัครไมไดไมวาดวยประการใด ๆ 

หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครและการจับสลาก 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๕๒  ผูสมัครผูใดประสงคจะสงตัวแทนไปประจําอยู ณ ที่เลือกตั้ง ใหย่ืน

หนังสือแตงตั้งตัวแทนของตนตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอน
วันเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหแตงตั้งไดแหงละหนึ่งคน 

 
มาตรา ๕๓  ตัวแทนผูสมัครตองอยูในที่ซึ่งจัดไว ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็น

การปฏิบัติงานได และหามมิใหปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหรือจับตองบัตร
เลือกตั้ง หรือกลาวโตตอบกับกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหรือระหวางกันเองโดยประการที่จะ
เปนอุปสรรคแกการเลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตัวแทนผูสมัครอาจรองทักทวงในเมื่อเห็นวากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ปฏิบัติการไมถูกตองตามกฎหมาย ในกรณีเชนนี้ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจดบันทึกคํา
ทักทวงนั้นไว 

ถาตัวแทนผูสมัครกระทําการอันจะเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้ง และกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งไดตักเตือนแลวแตยังขัดขืน คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมีอํานาจสั่ง
ใหตัวแทนผูสมัครออกไปจากที่เลือกตั้ง 

 
หมวด ๖ 

คาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๕๔  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดจํานวน

เงินคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หามมิใหผูสมัครใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง จํานวนเงินคาใชจายดังกลาวใหรวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นไดจายหรือรับวาจะจาย
แทน และทรัพยสินที่บุคคลอื่นไดนํามาใหใชหรือยกใหโดยไมคิดคาตอบแทน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครโดยผูสมัครรับรูหรือยินยอม ในกรณีที่นําทรัพยสินมาใหใช ให
คํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น 

บรรดาเงินที่บุคคลอื่นไดใชจายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งใหผูสมัครและ
ผูสมัครไดรับทราบถึงการกระทําดังกลาวแลว ใหถือวาเปนจํานวนเงินคาใชจายที่ผูสมัครรับรูหรือ
ยินยอมตามวรรคสอง เวนแตผูสมัครจะไดแจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดวาไม
ยินยอมใหมีการกระทําเชนวานั้นภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการกระทําดังกลาว ใน
การนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อมิใหมีการ
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกลาวอีกตอไป 

 
มาตรา ๕๕  ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง ผูสมัครตองย่ืน

บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกตอง พรอมทั้งหลักฐานที่เก่ียวของให
ถูกตองครบถวนตามความจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับบัญชีรายรับและรายจายตาม
วรรคหนึ่งแลวใหปดประกาศไว ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 

รายละเอียดและวิธีการจัดทําและรับรองความถูกตองของบัญชีรายรับและ
รายจายตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๖  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือไดรับแจงโดยมีหลักฐานอัน
สมควรวา ผูสมัครผูใดใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดประกาศกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทําการสอบหา
ขอเท็จจริงโดยเร็ว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นวาผูสมัครผูนั้นใชจายในการ
เลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่กําหนดดังกลาว ใหแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตาม
กฎหมาย พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และถาผูสมัครผูใดไดรับเลือกตั้งหาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นดวยกับความเห็นดังกลาว ใหมีคําส่ังเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู
ไดรับเลือกตั้งผูนั้น และใหดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมสําหรับตําแหนงที่วาง แตทั้งนี้ ไม
กระทบกระเทือนกิจการที่ผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่กอนวันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม 

ในกรณีที่ผูสมัครผูใด ไมย่ืนบัญชีรายรับและรายจายตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง 
เปนผูไดรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผูไดรับ
เลือกตั้งผูนั้น และใหดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมสําหรับตําแหนงที่วาง 

กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่นา
เช่ือไดวาผูสมัครผูใดใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดประกาศกําหนดใหแจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งตอไป 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อมีการประกาศใหมีการเลือกตั้งในกรณีอ่ืนนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน หามมิใหผูสมัครหรือผูใด
กระทําการเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือใหงด
เวนการลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใดดวยวิธีการดังนี้ 

(๑) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด 

(๒) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบัน
อ่ืนใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ 
(๔) เล้ียงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด 
(๕) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสราย หรือจูงใจใหเขาใจผิดใน

เร่ืองใดอันเกี่ยวกับผูสมัครใด 
กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดํารง

ตําแหนงของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินหามมิใหกระทําภายในหกสิบวันกอนวันครบ
วาระการดํารงตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การประกาศนโยบายหรือการดําเนินการตามแนวทางในการแกไขปญหาตาม
อํานาจหนาที่ของทองถ่ินดวยวิธีการใชจายจากเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มิ
ใหถือวาเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) 

เพ่ือใหการหาเสียงเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประกาศเพื่อแนะนําวิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครในราช
กิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๘  หามมิใหผูสมัครจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง

เพ่ือการเลือกตั้งหรือนํากลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจาก
ที่เลือกตั้งโดยไมตองเสียคาโดยสารหรือคาจางซึ่งตองเสียตามปกต ิ

หามมิใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจูงใจหรือควบคุมใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไปลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครผูใด 

บทบัญญัติในวรรคสอง มิใหใชบังคับแกการที่หนวยงานของรัฐจัดยานพาหนะ
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๕๙  หามมิใหผูใดซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการเลือกตั้ง 

หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือประโยชนแกการเลือกตั้งโดยประการที่อาจเปนคุณหรือเปนโทษแก
ผูสมัคร ทั้งนี้ เวนแตการกระทํานั้นเปนการชวยราชการตามที่ทางราชการรองขอ หรือเปนการ
ประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูนั้น 

 
มาตรา ๖๐  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่กระทําการใด ๆ อันเปน

คุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที ่
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปล่ียนแปลงแกไขการ
กระทําดังกลาว ในกรณีจําเปนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูบังคับบัญชาสั่งใหเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นพนจากหนาที่เปนการชั่วคราว หรือส่ังใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลาง
จังหวัด หรือที่วาการอําเภอ หรือหามเขาเขตเลือกตั้งจนกวาจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได 

เพ่ือประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามวรรคสอง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดดําเนินการแทนไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๑  หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเปน

คุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร นับตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจน
ส้ินสุดวันเลือกตั้ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๒  เมื่อไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใด
แลวมิใหนํากฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
มาใชบังคับแกการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตองไมกระทําโดยวิธีทา พน หรือระบายสีซึ่งขอความ
ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปดประกาศ ณ ที่ร้ัว กําแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟา 
หรือตนไมบรรดาซึ่งเปนทรัพยสินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินมิไดอนุญาต เวนแตเปนการปดประกาศ ณ สถานที่ที่กําหนดตามมาตรา ๖๓ 

ในกรณีที่มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนวรรคสอง ใหเจา
พนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองมีอํานาจหนาที่ทําลาย ปกปด ลบ หรือลางขอความ ภาพ หรือรูปรอยดังกลาว แตใน
กรณีที่มิใชทรัพยสินของทางราชการเจาพนักงานทองถ่ินจะมีอํานาจดังกลาวเมื่อไดรับคํารองขอ
จากเจาของหรือผูครอบครอบทรัพยสิน 

 
มาตรา ๖๓  เมื่อไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใด

แลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองกําหนดสถานที่เพ่ือปดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไวตามความจําเปน 

 
มาตรา ๖๔  เมื่อไดมีประกาศกําหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ แลว หามมิให

ผูใดนําส่ิงพิมพ แผนประกาศ หรือส่ิงอ่ืนใด มาปดหรือแสดงไวภายในที่เลือกตั้ง เวนแตเปนการ
ดําเนินการตามคําส่ังของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ
ประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกผูใชสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด 

ในกรณีที่มีส่ิงพิมพ แผนประกาศ หรือส่ิงอ่ืนใด ปดหรือแสดงไวภายในที่เลือก
ตั้งอยูกอนหรือในวันเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ทําลายปกปด หรือนําออกไปไวนอกที่เลือกตั้ง 

 
หมวด ๗ 

การลงคะแนนเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๖๕  หีบบัตรเลือกตั้ง ใหมีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

กําหนด ซึ่งตองกําหนดใหสามารถมองเห็นภายในไดงาย 
 
มาตรา ๖๖  บัตรเลือกตั้ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

กําหนด ซึ่งตองกําหนดใหมีชองทําเครื่องหมายสําหรับผูไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งดวย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๗  ในวันเลือกตั้งใหเปดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ 
นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 

 
มาตรา ๖๘  กอนเริ่มเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งนับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหนวยเลือกตั้งนั้น และปดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้ง
ไวในที่เปดเผยและเมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
เปดหีบบัตรเลือกตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นวาเปนหีบบัตรเลือกตั้งเปลา 
และใหปดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แลวใหบันทึกการ
ดําเนินการดังกลาวโดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองคนซึ่งอยูในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลง
ลายมือช่ือในบันทึกนั้นดวย เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้งอยูในขณะนั้น 

 
มาตรา ๖๙  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่ง

ประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งไปแสดงตนตอกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือแสดงบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายอันแสดงตนได
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุแลวใหใชแสดงตนตามวรรคหนึ่งได 
เมื่อกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

แลว ใหอานชื่อและที่อยูของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวงใหจดหมายเลขบัตรและสถานที่ออก
บัตร และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเปน
หลักฐานตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
มอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้นเพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีผูทักทวงหรือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสงสัยวาผูซึ่งมาแสดงตน
นั้นมิใชผูมีช่ือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึกการ
ทักทวงหรือขอสงสัยไวเปนหลักฐาน และใหทําการสอบสวนและวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูก
สงสัยเปนผูมีช่ือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม แลวใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
บันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือช่ือไว 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไดแจงเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง 

มาแสดงตนเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึกการใชสิทธิเลือกตั้ง
ไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๗๑  การลงคะแนนเลือกตั้งใหทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือใน

การลงคะแนนเลือกตั้งของคนพิการ 
 
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง ใหทํา

เครื่องหมายในชองไมลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๓  เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแลว ใหพับ

บัตรเลือกตั้งเพ่ือมิใหผูอ่ืนทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใด แลวใหนําบัตรเลือกตั้ง
นั้นใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งดวยตนเองตอหนากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และใหนําความใน
มาตรา ๗๑ วรรคสอง มาใชบังคับกับการนําบัตรเลือกตั้งใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งของคนพิการ
ดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๔  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจํา

หนวยเลือกตั้งตองมิใหผูใดเขาไปในที่เลือกตั้ง เวนแตผูมีหนาที่เก่ียวกับการเลือกตั้งหรือผูที่เขาไป
เพ่ือใชสิทธิเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๗๕  หามมิใหผูใดซึ่งรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิเลือกตั้งหรือไมมีสิทธิ

ลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น ลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๗๖  หามมิใหผูใดใชบัตรที่มิใชบัตรเลือกตั้งซึ่งกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งมอบใหตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม ลงคะแนนเลือกตั้ง 
หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เวนแตเปนการกระทําตาม

อํานาจหนาที่ 
 
มาตรา ๗๗  หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ เพ่ือเปนที่สังเกตไวที่บัตรเลือกตั้ง 

เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที ่
 
มาตรา ๗๘  หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้ง เวนแตเปนกรณี

ตามมาตรา ๗๓ 
 
มาตรา ๗๙  หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือ

แสดงวามีผูมาแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดจากความจริง 
หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหบัตรเลือกตั้งมีจํานวนผิดจากความ

จริง 
 
มาตรา ๘๐  หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย

เพ่ือขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือเขาไป ณ ที่ลงคะแนน
เลือกตั้ง หรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาวภายในกําหนดเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๘๑  หามมิใหผูใดจาย แจก หรือใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด

แกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจูงใจมิใหไปลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือมิใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูใดมีบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิเลือกตั้งผูอ่ืนตั้งแตสองคนขึ้นไปไวใน
ความครอบครองโดยไมมีเหตุอันสมควรในระหวางวันประกาศใหมีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวัน
เลือกตั้ง ใหถือวาผูนั้นกระทําการตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๘๒  หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน

หรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเวนไมลงคะแนน
เลือกตั้งใหแกผูสมัครใด 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดไมสามารถ

กระทําไดเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้น
กอนวันเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดที่เลือกตั้ง
ใหมในตําบลเดียวกันที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งไดโดยสะดวก แตถาไมอาจ
กําหนดที่เลือกตั้งใหมในตําบลเดียวกันและไมเปนการสะดวกที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะไปลงคะแนน
เลือกตั้งในตําบลอื่น ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศงด
การลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

เมื่อไดมีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ให
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด จัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้นภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่สามารถจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งได ในการนี้ ใหประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหมลวงหนาไมนอยกวาสามวัน และรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

 
มาตรา ๘๔  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดจะ

มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น 

เมื่อไดมีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้นภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต
วันที่ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง ในการนี้ ใหประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหมลวงหนาไม
นอยกวาสามวัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๕  เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งประกาศปดการลงคะแนนเลือกตั้งและงดจายบัตรเลือกตั้ง แลวใหทํา
เครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยูเพ่ือใหเปนบัตรเลือกตั้งที่ใชลงคะแนนเลือกตั้งไมไดตาม
วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดและกรณีที่ผูมาแสดงตนขอใชสิทธิตามมาตรา ๖๙ 
เหลืออยูในที่เลือกตั้งแตยังไมไดรับบัตรเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจายบัตร
เลือกตั้ งใหแกผูมาแสดงตนนั้น และเมื่อไดทําการลงคะแนนเลือกตั้ งเสร็จสิ้นแลว ให
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปดชองใสบัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดทํารายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้ง
ทั้งหมด จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แลวให
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งทุกคนลงลายมือช่ือไว และประกาศใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู ณ ที่
เลือกตั้งทราบ 

 
มาตรา ๘๖  นับแตเวลาที่ไดปดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือการลงคะแนนเลือกตั้งตาม

มาตรา ๖๘ จนถึงเวลาที่ไดเปดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือการนับคะแนนเลือกตั้ง หามมิใหผูใดซึ่งไมมี
อํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ ทําใหไรประโยชน
หรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๘๖/๑๓  เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจํา

หนวยเลือกตั้งปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามรูปแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดไวที่หนวยเลือกตั้ง หรือ ณ สถานที่ที่ใกลเคียงหนวยเลือกตั้ง แลวใหกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวาสามคนตามที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบหมายเปน
ผูนําหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
ของเขตเลือกตั้งนั้นโดยเร็ว 

การจัดสงหีบบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตอง
จัดทําเครื่องหมายเพื่อปองกันการเปดหรือเปล่ียนหีบบัตร โดยมีการลงลายมือช่ือกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งทุกคนกํากับไวในลักษณะที่สามารถเห็นไดงายถามีการเปลี่ยนแปลงหรือทําลาย 
ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

การเตรียมการจัดสงและขนสงหีบบัตรเลือกตั้งตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็วภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนด
ไวสําหรับหนวยเลือกตั้งนั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ใน
กรณีที่หนวยเลือกตั้งใดจัดสงหีบบัตรลวงเลยระยะเวลา ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูไดรับ
มอบหมายจัดทําคําช้ีแจงแสดงเหตุผลสงใหคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งพิจารณาโดยพลัน 
หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุสมควรก็ใหรับหีบบัตรเลือกตั้งนั้นไวดําเนินการนับ

                                                 
๓ มาตรา ๘๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คะแนนตอไป โดยไมเปนเหตุใหการเลือกตั้งเสียไปหรือกอใหเกิดความรับผิดใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
หมวด ๘ 

การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๘๗๔  ใหนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินทุกหนวยเลือกตั้งของแต

ละเขตเลือกตั้งรวมกัน ณ สถานที่นับคะแนนแหงใดแหงหนึ่งเพียงแหงเดียว เวนแตการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถ่ินโดยตรงจากประชาชน ใหกําหนดสถานที่นับคะแนนดังนี้ 

(๑) กรณีที่เปนการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครทุกหนวยเลือกตั้งที่อยู
ในเขตทองที่เดียวกัน ใหกําหนดสถานที่นับคะแนนแหงเดียวภายในเขตทองที่นั้น 

(๒) กรณีที่เปนการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกหนวยเลือกตั้งที่
อยูในอําเภอเดียวกัน ใหกําหนดสถานที่นับคะแนนแหงเดียวภายในอําเภอนั้น 

(๓) กรณีที่เปนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหกําหนดสถานที่นับคะแนนของ
ทุกหนวยเลือกตั้ง ณ สถานที่แหงเดียวภายในเขตเทศบาลนั้น 

(๔) กรณีที่เปนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ใหกําหนดสถานที่นับคะแนนของ
ทุกหนวยเลือกตั้ง ณ สถานที่แหงเดียวภายในเขตเมืองพัทยา 

(๕) กรณีที่เปนการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหกําหนดสถานที่
นับคะแนนของทุกหนวยเลือกตั้ง ณ สถานที่แหงเดียวภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

การรวมนับคะแนนเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินในเขตทองที่ เขตอําเภอ หรือเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ถาเขตดังกลาวมีจํานวนราษฎรเกินกวาหนึ่งแสนคน 
หรือมีความจําเปนตามลักษณะพื้นที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดสถานที่นับคะแนน
เลือกตั้งมากกวาหนึ่งแหงตามความเหมาะสมและจําเปนก็ได 

ใหเร่ิมนับคะแนนเมื่อไดสงหีบบัตรเลือกตั้งจากทุกหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
นั้นมายังสถานที่นับคะแนนครบถวนแลว 

เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการนับคะแนนแสดงผลการนับคะแนน
โดยเปดเผย ณ สถานที่นับคะแนนนั้น 

ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด
สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันเลือกตั้ง โดยปดประกาศ ณ ศาลา

                                                 
๔ มาตรา ๘๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กลางจังหวัดหรือที่วาการอําเภอที่ตั้งอยูในเขตเลือกตั้ง ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
สถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง และสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร 

ใหผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงตั้ ง
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาย่ีสิบวัน ประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการมีจํานวนที่เพียงพอตอการนับคะแนน ซึ่งตองไมนอยกวาหกคน 
โดยแตงตั้งจากผูมีสิทธิเลือกตั้งและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด 

 
มาตรา ๘๘๕  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งตองมี
เร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับหีบบัตรเลือกตั้ง การตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้ง 
การเปดหีบบัตรเลือกตั้ง และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งจะตองให
สามารถตรวจสอบความถูกตองของจํานวนบัตรเลือกตั้งที่สงไปยังหนวยเลือกตั้ง ใหตรงกับจํานวน
บัตรเลือกตั้งที่ใชไปรวมกับที่ไดรับคืนจากหนวยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการประกาศจํานวนบัตร
เลือกตั้งที่สงไปยังหนวยเลือกตั้งที่ใชไปและที่ไดรับคืนจากหนวยเลือกตั้ง และหลักเกณฑการ
พิจารณาใหมีการนับคะแนนใหมหรือการเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้นในกรณีที่จํานวนบัตร
เลือกตั้งไมตรงกัน 

(๒) วิธีการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งเพ่ือรอการนับคะแนน
เลือกตั้งและเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนน 

(๓) วิธีปฏิบัติในการนําบัตรเลือกตั้งทั้งหมดมารวมกันและการนับบัตรเลือกตั้ง 
ซึ่งตองกําหนดมาตรการที่จะทําใหไมสามารถทราบไดวาเปนการนับบัตรเลือกตั้งของหนวย
เลือกตั้งใดในขณะนับคะแนนและการนับคะแนนจะตองกระทําใหแลวเสร็จในรวดเดียว โดยหามมิ
ใหเล่ือนหรือประวิงการนับคะแนน 

(๔) วิธีการจัดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่ง
จะตองกระทําโดยเปดเผย เพ่ือใหผูอยูในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งเห็นการนับคะแนนเลือกตั้งได
โดยสะดวก 

(๕) หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และการคัดคานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
(๖) หลักเกณฑและวิธีการใหผูแทนผูสมัครรับเลือกตั้งรวมสังเกตการณและ

ตรวจสอบการนับคะแนนใหเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
(๗) วิธีการตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวย

เลือกตั้งใดเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

                                                 
๕ มาตรา ๘๘  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) การสงผลการนับคะแนนเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
มาตรา ๘๙  หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ เพ่ือใหบัตรเลือกตั้งที่อยูในสถานที่

นับคะแนนเลือกตั้งมีจํานวนผิดจากความจริง 
 
มาตรา ๙๐๖  ใหคณะกรรมการนับคะแนน นับคะแนนสําหรับบัตรเลือกตั้งที่ได

ทําเครื่องหมายในชองไมลงคะแนนเลือกตั้งและใหประกาศจํานวนบัตรดังกลาวดวย 
ในการนับคะแนนหากปรากฏวามีบัตรเสีย ใหแยกบัตรเสียออกไวตางหาก และ

หามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนนไมวากรณีใด 
บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายใด ๆ  
(๓) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหกับผูสมัครคนใด 
(๔) บัตรที่ทําเครื่องหมายเปนที่สังเกตตามมาตรา ๗๗ 
(๕) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด 
ใหกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียวา “เสีย” พรอมทั้งระบุ

เหตุผลวาเปนบัตรเสียตามความในอนุมาตราใดและใหกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งลงลายมือช่ือ
กํากับไวไมนอยกวาสามคน 

 
มาตรา ๙๑๗  หามมิใหกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อาน

บัตรเลือกตั้ง นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งใหผิดจากความจริง หรือกระทําการใด
โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายใหบัตรเลือกตั้งชํารุด เสียหายหรือใหเปนบัตรเสีย หรือ
กระทําการใดแกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรเลือกตั้งที่ใชได หรือทํารายงานการเลือกตั้งผิดจากความ
จริง 

 
มาตรา ๙๒๘  เมื่อรวมผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลวใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้น 
จํานวนบัตรเลือกตั้งที่มีอยูทั้งหมด จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใชและจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจาก

                                                 
๖ มาตรา ๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗ มาตรา ๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๙๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การลงคะแนน และรีบทํารายงานผลการนับคะแนนสงไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดโดยเร็ว 

ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําสําเนาบัญชีผู
มาใชสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งปรากฏหลักฐานการมาใชสิทธิในหนวยเลือกตั้งทุกหนวยใหแลวเสร็จภายใน
สิบหาวันนับแตวันประกาศผลการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น 

สําเนาบัญชีตามวรรคสอง ตองเก็บรักษาไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยตองใหผูมีสิทธิคัดคานการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ มีสิทธิเขาถึงหรือคัดสําเนาไดใน
ทุกกรณีโดยตองเสียคาใชจายดวยตนเอง 

การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
วิธีการและระยะเวลาการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙๓๙  ถาการนับคะแนน ณ สถานที่นับคะแนนไมสามารถกระทําได 

เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศงดการนับคะแนนสําหรับเขตเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว เพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
กําหนดวันและสถานที่นับคะแนนตอไป โดยตองไมเกินสามวันนับแตเหตุดังกลาวสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๙๔  ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งไมตรงกับรายงานการใชสิทธิ

เลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม ถายังไมตรงกันอีกใหรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อเสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวาจะ
สมควรมีคําส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมหรือไม 

 
มาตรา ๙๕  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับรายงานผลการ

นับคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา ๙๒ แลวเห็นวาการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเปนไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นวาไดมีการทุจริตในการ
เลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้ง หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการนับ
คะแนนเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการฝาฝนมาตรา ๕๗ ใหรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นดวยกับรายงานดังกลาว ใหมีคําส่ัง
ใหนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือใหมีการเลือกตั้งใหม เวนแตการทุจริตหรือความไมสุจริตหรือไม

                                                 
๙ มาตรา ๙๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เที่ยงธรรมดังกลาวหรือการฝาฝนมาตรา ๕๗ มิไดเก่ียวของกับผูไดรับเลือกตั้งหรือมิไดเปนเหตุ
สําคัญที่ทําใหผูนั้นไดรับเลือกตั้ง 

บทบัญญัติตามวรรคสองไมเปนการตัดอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนหรือมีคําส่ังตามอํานาจหนาที่ของตน ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๙๖  กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดสืบสวนสอบสวนแลวเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใดกระทําการอันเปนการ
ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ หรือมีพฤติการณที่เช่ือไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอ่ืนกระทํา สนับสนุน หรือ
รูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อ
ระงับการกระทํานั้น ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นวาการกระทํานั้นนาจะมีผลให
การเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
รายงานผลการสืบสวนสอบสวนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งผูสมัครที่กระทําการเชนนั้นทุกรายเปนเวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีคําส่ัง 

ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนได ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง กําหนด  และใหคณะอนุกรรมการได รับคาตอบแทนตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดวามีการกระทําอัน
เปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ไมวาเปนการกระทําของผูใด ถาเห็นวาผูสมัครผูใดจะไดรับประโยชน
จากการกระทํานั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีอํานาจสั่งใหผูสมัครผูนั้นระงับหรือ
ดําเนินการใดเพื่อแกไขความไมสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่ผูสมัครผู
นั้นไมดําเนินการตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยไมมีเหตุอันสมควร 
ใหสันนิษฐานวาผูสมัครผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทํานั้น 

มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ตองมี
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

เมื่อมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครคนใดแลว ใหพิจารณาดําเนินการใหมี
การดําเนินคดีอาญาแกผูสมัครผูนั้นดวย 

ในกรณีที่มีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนและ
ผูสมัครที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งที่ไดคะแนนเลือกตั้งในลําดับที่ไดรับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
นั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม และใหนําความในมาตรา ๙๕ วรรค
สาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๗  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งแลว หาก

ภายหลังมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตนเองไดรับเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรมหรือมีการฝาฝนมาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้นมีกําหนดเวลาหนึ่งป หรือมีคําส่ังใหเลือกตั้งใหมหรือนับ
คะแนนใหม แตตองส่ังภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง เวนแตความไมสุจริต
หรือไมเที่ยงธรรมดังกลาว หรือการฝาฝนมาตรา ๕๗ มิไดเก่ียวของกับผูไดรับเลือกตั้งหรือมิได
เปนเหตุสําคัญที่ทําใหผูนั้นไดรับเลือกตั้ง 

ใหนําความในมาตรา ๙๖ มาใชบังคับกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรบั
เลือกตั้งตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๘  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังใหนับคะแนนเลือกตั้ง

ใหมและปรากฏผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงผูไดรับเลือกตั้ง หรือในกรณีที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีคําส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม ใหผูไดรับเลือกตั้งเดิมพนจากตําแหนงนับแตวันประกาศผล
การนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือวันที่มีคําส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม แลวแตกรณี แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนกิจการที่ผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่กอนวันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ใหมหรือวันที่มีคําส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งระงับการกระทําใด ๆ ของผูไดรับ
เลือกตั้งที่อาจมีผลกระทบตอการนับคะแนนเลือกตั้งใหมได 

ใหผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือ
การเลือกตั้งใหมดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูไดรับเลือกตั้งเดิมซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๙๙  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม

ตามมาตรา ๕๖ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ 
ใหผูซึ่งกระทําการฝาฝนมาตรา ๕๖ หรือผูที่ ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นตองรับผิดชดใช
คาเสียหายตามจํานวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซึ่งตองไมเกินคาใชจายในการใหมีการ
เลือกตั้งใหม 

คาเสียหายที่ไดรับชดใชตามวรรคหนึ่ง ใหตกเปนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีการเลือกตั้งใหมนั้น 

 
มาตรา ๑๐๐  ในกรณีที่มีผูสมัครเปนผูบริหารทองถ่ินเทากับจํานวนผูบริหาร

ทองถ่ินที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผูสมัครเปนสมาชิกสภาทองถ่ินนอยกวาหรือ
เทากับจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผูสมัครจะไดรับเลือกตั้งตอเมื่อได
คะแนนเลือกตั้งไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ในกรณีที่
ผูสมัครไดคะแนนเลือกตั้งนอยกวารอยละสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม หรือใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินที่ยังขาดอยูในเขตเลือกตั้งนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินนอยกวาจํานวนสมาชิกสภา
ทองถ่ินที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น และมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินที่ยังขาดอยูตาม
วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินเพิ่มเติมเพื่อใหไดสมาชิกสภาทองถ่ินครบจํานวน 

 
มาตรา ๑๐๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๐ การเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน ใหผูสมัคร

ซึ่งไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเปนผูไดรับเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินในเขต
เลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินไดหนึ่งคน ใหผูสมัครซึ่งไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุด
เปนผูไดรับเลือกตั้งแตในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่งคน ให
ผูสมัครซึ่งไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้ง
ตามจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

ในกรณีที่มีผูสมัครไดคะแนนเลือกตั้งเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับ
ผูไดรับเลือกตั้งไดตามวรรคหนึ่ง ใหผูสมัครที่ไดคะแนนเลือกตั้งเทากันจับสลากเพื่อใหไดผูไดรับ
เลือกตั้งครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งตองกระทําตอหนาผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด 

 
หมวด ๙ 

การคัดคานการเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๑๐๒  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขต

เลือกตั้งใดแลวหากผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสิบคน ผูสมัคร ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ
ในเขตเลือกตั้งนั้นเห็นวาการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไปโดย
ทุจริตหรือไมเที่ยงธรรมหรือไมถูกตอง ใหมีสิทธิย่ืนคํารองคัดคานการเลือกตั้งตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง 

เพ่ือประโยชนในการคัดคานการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรค
หนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการคัดคานการเลือกตั้ง
หรือการนับคะแนนเลือกตั้งไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๐๓  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคํารองคัดคานการเลือกตั้ง

และพิจารณาแลวเห็นวาการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม หรือมีกรณีการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่เช่ือไดวามีการฝาฝน
มาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังใหนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือใหมีการเลือกตั้ง
ใหม เวนแตความไมสุจริตหรือไมเที่ยงธรรม หรือการฝาฝนดังกลาวมิไดเก่ียวของกับผูไดรับ
เลือกตั้ง หรือมิไดเปนเหตุสําคัญที่ทําใหผูนั้นไดรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ัง
ยกคํารองคัดคาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองคัดคาน ในกรณีจําเปนอาจขยายระยะเวลาไดไมเกินสอง
ครั้งครั้งละไมเกินสามสิบวัน 

ใหนํามาตรา ๙๘ มาใชบังคับกับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังใหนับ
คะแนนเลือกตั้งใหมหรือใหมีการเลือกตั้งใหมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๔  การพิจารณาคํารองคัดคานการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งดําเนินการไตสวนและแสวงหาหลักฐานทั้งปวงเพื่อใหไดขอเท็จจริง ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน และเจาหนาที่ของหนวยงาน
ดังกลาว เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือบุคคลใดมีหนังสือช้ีแจง
ขอเท็จจริงหรือมาใหถอยคํา หรือสงเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวของเพื่อ
ประกอบการพิจารณา และมีอํานาจขอใหศาลสงเอกสาร หลักฐานและพยานหลักฐานอื่นที่
เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาได 

 
หมวด ๑๐ 

การควบคุมการเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๑๐๕  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมี อํานาจหนาที่ควบคุมและ

ดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 
มาตรา ๑๐๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ดําเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่ อ่ืนของรัฐผู ได รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งให ชัดเจน โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐผูไดรับมอบหมายตองดําเนินการ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
แตงตั้งบุคคลอื่นเพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ดวยก็ได 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพนจาก
หนาที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการ
ดําเนินการหรือการส่ังการใดของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ
ผูไดรับมอบหมายมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่ง
ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงแกไขการดําเนินการหรือการสั่งการนั้นได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ใหกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐผูไดรับมอบหมายมีอํานาจเขาไปในที่เลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๐๗  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่

อ่ืนของรัฐผูไดรับมอบหมายตามมาตรา ๑๐๖ เห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกระทําการ
ไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแกการจัดการเลือกตั้ง หรืออาจทําใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําตักเตือนที่ไดใหไว ใหรายงานตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ในกรณีจําเปน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐผู
ไดรับมอบหมายอาจมีคําส่ังใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินยุติหรือระงับการกระทําดังกลาวไว
ช่ัวคราวได 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งแลว ถาเห็นดวยกับ
รายงานดังกลาวหรือเมื่อเหตุตามวรรคหนึ่ งปรากฏแกคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ให
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูนั้นพนจากหนาที่ความ
รับผิดชอบและแตงตั้งบุคคลอื่นปฏิบัติหนาที่แทน 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ งบุคคลอื่นปฏิบัติหนาที่แทน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงมอบเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอํานวยความสะดวกแกบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้ง และใหบุคคลซึ่ง
ไดรับแตงตั้งมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินจนกวาการเลือกตั้งจะ
เสร็จสิ้น 

 
มาตรา ๑๐๘  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินพนจากหนาที่ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ถาคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเห็นสมควรใหมีการดําเนินการทางวินัยดวย ใหแจงตอผูบังคับบัญชาของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นเพื่อดําเนินการทางวินัย ในการนี้ ใหใชขอเท็จจริงที่ ได รับจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหลักในการพิจารณาดําเนินการทางวินัย 

 
หมวด ๑๑ 

บทกําหนดโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 
มาตรา ๑๐๙  ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวาง หนวงเหนี่ยว หรือไมให

ความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควรในการไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง 
แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๐  เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่ รักษาความ

ปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งผูใด ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวย
ราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาที่ อ่ืนของรัฐ ให
ผูบังคับบัญชาของผูนั้นดําเนินการทางวินัยดวย 

 
มาตรา ๑๑๑  ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือเจาหนาที่ อ่ืนของรัฐผูใด ไมปฏิบัติตามคําส่ังของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งส่ังตามมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๒  ผูใดแจงเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 

อันเปนเท็จตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๑๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 

หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๑๔  ผูใดกระทําการอันเปนเท็จ เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจผิดวาผูสมัครผูใด

กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสี่หมื่นบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกล่ันแกลงใหผูสมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิการ
เลือกตั้งหรือเพ่ือไมใหมีการประกาศผลการเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการแจงหรือใหถอยคําตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสน
บาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดยี่สิบป 

ถาการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเปนการกระทํา หรือกอใหผูอ่ืนกระทํา 
สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการอัน
อาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๕  กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ จงใจไมปฏิบัติตามหนาที่หรือกระทําการอันมิชอบดวยหนาที่เพ่ือเปนคุณหรือ
เปนโทษแกผูสมัคร หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําการตามหนาที่โดยสุจริตยอมไดรับความ
คุมครองไมตองรับผิดทั้งทางแพงหรือทางอาญา 

 
มาตรา ๑๑๖  ผูสมัครผูใดฝาฝนมาตรา ๕๔ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต

หนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเปนจํานวนสามเทาของ
จํานวนเงินที่เกินจํานวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนด แลวแตจํานวน
ใดจะมากกวากันหรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

 
มาตรา ๑๑๗  ผูสมัครผูใดไมย่ืนบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือย่ืนหลักฐานไมถูกตอง
ครบถวนตามความจริงตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

ถาขอความในบัญชีรายรับและรายจายที่ไดย่ืนไวตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง เปน
เท็จ ผูไดรับเลือกตั้งตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

 
มาตรา ๑๑๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๙ หรือ

มาตรา ๙๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป 

 
มาตรา ๑๑๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป 

หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดหาป 

 
มาตรา ๑๒๐  ผูซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยผูใดฝาฝนมาตรา ๕๙ ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 
มาตรา ๑๒๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๒ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือปรับแหงละหนึ่งพันบาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวากัน 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

คาปรับตามวรรคหนึ่ง ใหนําสงเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
ความผิดไดเกิดขึ้นเพื่อใชในการแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 
มาตรา ๑๒๓  ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือ

เสียหายหรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรเลือกตั้งที่
ใชได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดหาป 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป 

 
มาตรา ๑๒๔  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาปดการ

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูใดเปดเผยใหผูอ่ืนทราบวาผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใด
มาลงคะแนนเลือกตั้งหรือยังไมมาลงคะแนนเลือกตั้ง เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๕๑๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๖ หรือมาตรา ๘๖/๑ 

หรือจงใจขัดขวางมิใหมีการสงหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง หรือกระทําดวย
ประการใด ๆ เพ่ือใหการสงหีบบัตรเลือกตั้งลาชาตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และ
ปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป 

 
มาตรา ๑๒๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา 

๗๙ หรือมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถงึหนึง่
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

 
มาตรา ๑๒๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป

ถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป 

 
มาตรา ๑๒๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับ ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนผูรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใด ถาไดแจงถึงการกระทําดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกอนหรือในวันเลือกตั้ง ผูนั้นไมตองรับโทษ 

 
มาตรา ๑๒๙  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๐  ผูใดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขต

เลือกตั้งในระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๑  ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ เก่ียวกับผลของ

การเลือกตั้งตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึง่แสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

 
มาตรา ๑๓๒  ผูใดบังคับ ขูเข็ญ ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว หรือกระทําดวยประการ

ใด ๆ อันเปนการทําใหผูอ่ืนเสียสิทธิหรือไมสามารถไปสมัครเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินได ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 

 
มาตรา ๑๓๓  สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดไดรับเลือกจากสมาชิกสภาทองถ่ินดวยกัน

ใหดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยไม
สุจริตและเที่ยงธรรมเนื่องจากมีหลักฐานเชื่อไดวาตนเองไดกระทําหรือกอใหผู อ่ืนกระทํา 
สนับสนุนหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหผูอ่ืนกระทําการให เสนอให สัญญาวาจะใหทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูใดเพื่อจูงใจใหสมาชิก
สภาทองถ่ินผูนั้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเปนผูบริหารทองถ่ิน หรืองดเวนการลงคะแนนเสียง
เพ่ือใหตนไดรับเลือกเปนผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนเพื่อลงคะแนนหรืองดเวนการลงคะแนน
เลือกผูบริหารทองถ่ิน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงส่ี
แสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป 

 
มาตรา ๑๓๔  ผูใดกระทํา หรือกอใหผูอ่ืนกระทํา หรือสนับสนุนการให สัญญาวา

จะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดเพื่อจูงใจใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเสียงหรืองดเวนการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกล่ันแกลงไมวาดวยประการใด ๆ เพ่ือมิใหสมาชิกสภาทองถ่ิน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับเลือกเปนผูบริหารทองถ่ินตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป 

 
มาตรา ๑๓๕  ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งใด ใหถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูสมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเปน
ผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๓๖  ในกรณีที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แก
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใด
แลว ใหบรรดาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ยังไมใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ประเภทนั้นที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดที่ยังมีสมาชิกสภาทองถ่ินดํารงตําแหนงอยู 
ใหสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดการดํารงตําแหนงของสมาชิก
สภาทองถ่ินนั้นทั้งคณะ 

(๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดที่มีการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินโดยตรงและ
ยังมีผูบริหารทองถ่ินดํารงตําแหนงอยู ใหผูบริหารทองถ่ินนั้นดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุด
การดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถ่ินผูนั้น 

(๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนการทั่วไปอยูแลวกอนพระราชกฤษฎีกาใชบังคับและยังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จใหดําเนินการตอไปได และใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่ไดรับเลือกตั้ง
คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาการดํารงตําแหนงจะส้ินสุดลง 

(๔) ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
สําหรับสมาชิกสภาทองถ่ินที่ยังคงอยูในวาระตาม (๑) หรือสมาชิกสภาทองถ่ินที่มาจากการ
เลือกตั้งทั่วไปตาม (๓) โดยใหดํารงตําแหนงตอไปไดเชนเดียวกับผูที่ตนดํารงตําแหนงแทน 

ในระหวางที่ยังไมนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมาใช
บังคับกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตอไปจนกวาจะสิ้นเหตุตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
แลวแตกรณี และใหนําบทบัญญัตินี้มาใชกับการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งถัดไป 

ในกรณีที่ยังคงใชบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาใหบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในสวนที่
เก่ียวของกับการเลือกตั้งตามกฎหมายดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งเปล่ียนแปลงหรือมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลใด
เปนผูปฏิบัติหนาที่นั้นแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๓๗  ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใดแลว 
ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดในประเภทนั้นยังมีสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินดํารง
ตําแหนงอยู แตมีวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึงหกสิบวัน ใหเร่ิมนับระยะเวลาตามมาตรา ๕๗ 
วรรคสอง ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับเปนตนไป 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและ
ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินใหเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ประกอบกับมาตรา ๒๘๕ วรรคเจ็ดบัญญัติใหคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผู
มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ิน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑ 

 
มาตรา ๙  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไดดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน โดยมีประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตอไป
โดยยังไมนําวิธีการนับคะแนนการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
มีการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินทุกหนวยเลือกตั้งของแตละ
เขตเลือกตั้งรวมกัน ณ สถานที่นับคะแนนเดียวกันตามวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและความถูกตองของการนับคะแนน อันจะเปนผลใหการ
เลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พงษพิลัย/แกไข 
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ 

 
อรดา/ตรวจ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 

ปฐมพร/วาทินี/ศิริยา/ปรบัปรุง 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนที่ ๑ ก/หนา ๑/๕ มกราคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 


