๑
พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ ( แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ )
………………..............………….
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็ นปี ที่ ๕๗ ในรัชกาลปั จจุบนั

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัตแห่
ิ งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ น
ต้นไป แต่ จะใช้บงั คับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภท ใดและเมื่อใด ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
การดําเนิ นการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ ง ให้นายกรัฐมนตรีรบั ฟั งข้อเสนอ แนะ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๓ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว ให้ยกเลิก
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทนั้น ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูว้ า่ ราชการกรุงเทพ
มหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑
(๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒
(๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒
(๔) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘
(๕) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๑๗
(๖) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๒๓
(๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๓๘
(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

ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นนั้นก่อน
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดให้การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นนั้นก่อน ให้กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งถูกยกเลิกไปตามวรรคหนึ่ งยังคงให้ใช้บงั คับ
แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยังมิได้มี
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราช บัญญัตินี้
เมื่อได้มีประกาศกําหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัตินี้แก่การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว
บรรดาบท กฎ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสัง่ ใดที่ขดั แย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศ -บาล
องค์การบริหารส่วน ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓
สภาท้องถิ่น หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์
การบริหารส่วนตําบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยาและสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น หมายความรวมถึง คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่น
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้า
พนักงานหรือหัวหน้า ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
คณะกรรมการการเลือกตัง้ หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายอําเภอ หมายความรวมถึงผูอ้ าํ นวยการเขตและปลัดอําเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจํากิ่ง
อําเภอ
เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย หมายความว่า ข้าราชการตํารวจ หรือข้าราชการพล
เรือน หรือ ข้าราชการทหาร หรือพนักงานฝ่ ายปกครอง หรือสมาชิกอาสารักษาดินแดน หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ที่ได้รบั แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง
ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง”หมายความว่าผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น

ผูส้ มัคร หมายความว่าผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ผูไ้ ด้รบั เลือกตั้ง หมายความว่า ผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น

การเลือกตัง้ หมายความว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
วันเลือกตัง้ หมายความว่า วันที่กาํ หนดให้เป็ นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น
เขตเลือกตัง้ หมายความว่าท้องที่ที่กาํ หนดเป็ นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น
หน่วยเลือกตัง้ หมายความว่า ท้องถิ่นที่กาํ หนดให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งทําการลงคะแนน
เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ ง
ที่เลือกตัง้ หมายความว่า สถานที่ที่กาํ หนดให้ทาํ การลงคะแนนเลือกตั้งและให้
หมายความรวมถึงบริเวณที่กาํ หนดขึ้ นโดยรอบที่เลือกตั้ง
จังหวัด หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
อําเภอ หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอําเภอ
ตําบล หมายความรวมถึง แขวง
ศาลากลางจังหวัด หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ที่ว่าการอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขตและที่วา่ การกิ่งอําเภอ
เทศบาล หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๔
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออก ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อปฏิบตั ิการ
ตามพระราชบัญญัติ นี้
หมวด ๑
บททั ่วไป
มาตรา ๖ ให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้ มัครได้ไม่เกินจํานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ให้ใช้วธิ ีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ที่
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นดํารงตําแหน่ งครบวาระหรือภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่ งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่
วาระดํารงตําแหน่ งของสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเหลืออยูไ่ ม่ถึงหนึ่ งร้อยแปดสิบวัน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาํ สัง่ ขยายหรือย่นเวลาให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ งได้
ตามความจําเป็ นเมื่อพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีคาํ สัง่ ดังกล่าวด้วย
ในการจัดให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
มาตรา ๘ เมื่อมีกรณีที่ตอ้ ง มีการเลือกตั้ง ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ ประกาศให้มีการเลือกตั้งซึ่งอย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) วันเลือกตั้ง
(๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วนั ประกาศให้มี
การเลือกตั้ง และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่นอ้ ยกว่าห้าวัน
(๓) สถานที่รบั สมัครเลือกตั้ง
(๔) จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง
(๕) จํานวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอ หรือตําบล หรือเขตท้องถิ่นที่ที่
อยูภ่ ายในเขตเลือกตั้ง
(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง

การกําหนดตาม(๑)(๒)(๔)และ (๕) ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดก่อน
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ปิดไว้ ณ ที่ทาํ การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่
อื่นตามที่ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร

มาตรา ๙ ให้ผอู้ าํ นวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่
จัดทําบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่ วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถกู ต้องตามความจริง
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๕
มาตรา ๑๐ ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้งทั้งหมด
เว้นแต่ค่าใช้จา่ ยของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้ง
ตามวรรค หนึ่ ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ตามความจําเป็ น
มาตรา ๑๑ เพื่อให้การดําเนิ น การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
สุจริต และ เที่ยงธรรม นอกจากอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่กาํ หนดไว้ใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับ วิธีการและระยะเวลาในการดําเนิ น การในเรื่องใดๆ ได้เท่าที่ไม่ขดั หรือ
แย้งกับพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผลเป็ นการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด และ
เมื่อประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสัง่ ให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอาํ นาจออกประกาศให้ยน่ หรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการดําเนิ นการที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ตามที่บญ
ั ญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้นเพื่อให้เหมาะสมแก่การ
ดําเนิ นการเลือกตั้งใหม่ให้เป็ นไปโดยรวดเร็ว สุจริตและเที่ยงธรรมได้
หมวด ๒
เขตเลือกตัง้ หน่วยเลือกตัง้ และที่เลือกตัง้
มาตรา ๑๓ การกําหนด เขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็ นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจาํ นวน
ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปี สุดท้ายก่อนปี ที่มีการเลือกตั้งเกินหนึ่ งแสนคน ให้
แบ่งเขตนั้นออกเป็ นเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑ์จาํ นวนราษฎรหนึ่ งแสนคน เศษของหนึ่ งแสนถ้าเกินห้าหมื่น
ให้เพิ่มเขตเลือกตั้งในเขตนั้นได้อีกหนึ่ งเขตเลือกตั้ง
(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอําเภอเป็ นเขตเลือกตั้ง ใน
กรณีที่อาํ เภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่ งคนให้แบ่งเขตอําเภอเป็ นเขตเลือกตั้ง เท่ากับจํานวนสมาชิกที่จะ
พึงมีในอําเภอนั้น
(๓) การเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลตําบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็ นสองเขตเลือก ตั้ง การ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็ นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลนคร หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาล หรือเขตเมืองพัทยาเป็ นสี่เขต
เลือกตั้งและ ต้องมีจาํ นวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือเขตหมูบ่ า้ นเป็ นเขตเลือกตั้ง
(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ถือเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถิ่นนั้นเป็ นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะ
กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น

รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๖
มาตรา ๑๔ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องพยายามจัดให้มีจาํ นวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ใกล้เคียงกันมากที่สุด และต้องแบ่งพื้ นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกันในเขตเทศบาลหรือเขต
ชุมชนหนาแน่ นอาจกําหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแม่น้ําเป็ นแนวเขตของเขต
เลือกตั้งได้ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มิให้นําพื้ นที่เพียงบางส่วนของเขต
หนึ่ งไปรวมกับเขตอื่น
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ใน การแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔ ให้ผอู้ าํ นวยการ
ทะเบียนกลางตามกฎหมาย ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจํานวนราษฎร
เป็ นรายจังหวัด รายอําเภอ รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนตําบล รายตําบลและราย
หมูบ่ า้ นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยีส่ ิบวันนับแต่วนั ที่ผอู้ าํ นวยการทะเบียนกลาง
ประกาศจํานวนราษฎรทั้งประเทศ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอําเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล เขตตําบล หรือเขตหมูบ่ า้ น ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๑๖ การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งผูบ้ ริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็ นเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๑๗ ให้ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหน่ วย
เลือกตั้ง และที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
การกําหนดหน่ วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ ง ให้กระทําก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อย
กว่ายีส่ ิบวัน โดยให้ทาํ เป็ นประกาศปิ ดไว้ ณ ที่ทาํ การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่
อื่นที่เห็นสมควร รวมทั้งให้จดั ทําแผนที่สงั เขปแสดงเขตของหน่ วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ดว้ ย
การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่ วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ให้กระทําได้โดยประกาศก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า
สิบวันก็ได้ และให้นําความในวรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา ๑๘ การกําหนดหน่ วยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ให้คาํ นึ งถึงความสะดวกในการ
เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎรตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้เขตหมูบ่ า้ นเป็ นเขตของหน่ วยเลือกตั้ง ในกรณีที่หมูบ่ า้ นใดมีผสู้ ิทธิเลือกตั้ง
จํานวนน้อยจะให้ รวมหมูบ่ า้ นตั้งแต่สองหมูบ่ า้ นขึ้ นไปเป็ นหน่ วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้ สําหรับ
ในเขตเทศบาล เขต กรุงเทพมหานครหรือเขตชุมชนหนาแน่ น อาจกําหนดให้ใช้แนวถนน ตรอก
หรือซอย คลอง หรือ แม่น้ําเป็ นแนว เขตของหน่ วยเลือกตั้งก็ได้
(๒) ให้ถือเกณฑ์จาํ นวนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งหน่ วยเลือกตั้งละแปดร้อยคนเป็ นประมาณ
แต่ถา้ เห็นว่า ไม่เป็ น การสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
จะกําหนดหน่ วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้ นโดยให้มีจาํ นวนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๗
ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ต้องเป็ นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้ายหรือ
เครื่องหมายอื่นใด เพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่ เลือกตั้งตามลักษณะของท้องถิ่นและภูมิ
ประเทศไว้ดว้ ย และเพื่อประโยชน์ในการ อํานวยความสะดวกแก่ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง ผูอ้ าํ นวยการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นจะกําหนดที่
เลือกตั้งนอกเขตของหน่ วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกับหน่ วยเลือกตั้งนั้น
หมวด ๓
การดําเนินการเลือกตัง้
มาตรา ๑๙ เมื่อมีกรณีที่ตอ้ งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้า
พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็ นผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ ด้วยหัวหน้าพนักงานส่วน
ท้องถิ่นนั้น และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการ
ให้มีการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบตั ิตามประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่
หรือการมอบหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
การสรรหา การแต่งตั้ง ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง และการพ้นจากตําแหน่ งของคณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๐ ให้ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาํ นาจ
หน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) รับสมัครเลือกตั้ง
(๒) กําหนดหน่ วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
(๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผูด้ าํ เนิ นการเลือกตั้ง
(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งและดําเนิ นการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ดําเนิ นการเกี่ยวกับการ ลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้งและการ
ประกาศผลการนับ คะแนนเลือกตั้ง
(๖) จัดให้มีหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๗) ดําเนิ นการอื่นอันจําเป็ นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ใดตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็ นผูช้ ว่ ยเหลือในการปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาํ นาจ
หน้าที่ดงั ต่อไปนี้
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๘
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการกําหนดหน่ วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและการ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานผูด้ าํ เนิ นการเลือกตั้งของผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อ
หรือถอนชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
(๓) กํากับดูแล และอํานวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน
เลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๔) กําหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่ วยเลือกตั้ง
และรายงานผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
(๕) ปฏิบตั ิการใดตามที่บญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดมีอาํ นาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็ นผูช้ ว่ ยเหลือในการปฏิบตั ิงานใน
การเลือกตั้งได้ตามสมควร
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคาํ สัง่ ให้นายอําเภอดําเนิ นการในเรื่องใดที่เป็ นอํานาจหน้าที่ของ
ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดยประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษา
ในกรณีที่นายอําเภอได้รบั คําสัง่ ให้ดาํ เนิ นการในเรื่องใดตามวรรคหนึ่ ง ให้บรรดาอํานาจ
หน้าที่ของผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ใน
เรื่อง นั้นเป็ นอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอ
มาตรา ๒๓ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายีส่ ิบวัน ให้ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่งตั้งผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเป็ นเจ้าพนักงานผูด้ าํ เนิ นการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผูอ้ าํ นวยการประจําหน่ วยเลือกตั้งหนึ่ งคน
๏(๒)คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งจํานวนเจ็ดคน ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่ งคนและกรรมการอีกหกคน มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน
เลือกตั้งในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่ วยเลือกตั้ง
๏ แก้ไขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๔

ในการประชุมเพื่อวินิจฉัยปั ญหาในการปฏิบตั ิตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรม
การ
ประจําหน่ วยเลือกตั้งต้องมีกรรมการอยูใ่ นการประชุมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่มีอยู่ และการลงมติให้ใช้เสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานออกเสียงชี้ ขาด
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๙
ให้ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รกั ษา
ความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งอย่างน้อยที่เลือกตั้งละสองคน
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งรวมทั้งอํานาจหน้าที่ของผูอ้ าํ นวยการประจําหน่ วยเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งให้เป็ นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๔ ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจํา
หน่ วยเลือกตั้งมา ปฏิบตั ิหน้าที่ไม่ครบเจ็ดคนให้กรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งเท่าที่มีอยูใ่ น
ขณะนั้นแต่งตั้งผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็ นกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งจนครบเจ็ด
คนไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งที่ได้รบั แต่งตั้งไว้แล้วจะมาปฏิบตั ิหน้าที่ เว้น
แต่ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งสํารองไว้ ให้ผนู้ ้ันเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทน
มาตรา ๒๕ เมื่อมีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นจัดให้ พนักงานส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ ง ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพื่อมี
คําสัง่ ให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นจังหวัดนั้นให้ช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้
ให้ขา้ ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งได้รบั คําสัง่ ตามวรรคสอง มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามที่ผอู้ าํ นวยการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

มาตรา ๒๖ นอกจากหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรม
การการเลือกตั้งมอบหมายหรือสัง่ การ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด นายอําเภอ และพนักงานฝ่ าย
ปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รกั ษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ง

ให้ผบู ้ ญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือนายอําเภอจัดให้มีเจ้าหน้าที่รกั ษาความ
ปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งตามที่ผอู ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผพู้ บการกระทํา
ความผิดแจ้งต่อพนักงานฝ่ ายปกครอง หรือตํารวจ หรือเจ้าหน้าที่รกั ษาความสงบเรียบร้อยในการ
เลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง
ถ้าผูพ้ บการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ งเป็ นเจ้าพนักงานผูด้ าํ เนิ นการเลือกตั้งหรือ
เจ้าหน้าที่รกั ษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยประจําที่
เลือกตั้งให้ดาํ เนิ นการกล่าวโทษหรือดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที่
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๐
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รกั ษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รกั ษาความ
ปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง พบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้งหรือได้รบั
แจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่ าเชื่อถือ และผูก้ ระทําความผิดยังปรากฏตัวอยูใ่ นบริเวณที่เลือกตั้ง
ให้เจ้าหน้าที่รกั ษาความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งมี
อํานาจจับกุมและควบคุมตัวผูก้ ระทําความผิดส่งพนักงานสอบสวนดําเนิ นการต่อไปโดยให้ถือว่า
เป็ นกรณีพบการกระทําความผิดซึ่งหน้า
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ผูส้ มัครผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง หรือผูม้ ีหน้าที่รกั ษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ งแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หรือในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
สอบสวนดําเนิ นการสอบสวนทันทีโดยไม่ตอ้ งมีผมู้ าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีขอ้ เท็จจริงปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าข้าราชการ
การเมืองสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบ้ ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทําการใดๆ โดยมิชอบด้วยอํานาจหน้าที่อนั เป็ นการกลัน่ แกล้งผูส้ มัครใด
ให้คณะกรรมการ การเลือกตั้งมีอาํ นาจหรือมอบหมายให้คณะ กรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัง่ ให้ยุติหรือระงับการ
กระทํานั้นได้
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผูอ้ าํ นวยการประจําหน่ วยเลือกตั้ง กรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้ง และผูซ้ ึ่งได้รบั แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๑ ค่าตอบแทน ของกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอําเภอ กรรม การประจําหน่ วย
เลือก ตั้ง และผูซ้ ึ่งได้รบั แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็ นไปตามที่องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นกําหนดตามบัญชีค่าตอบแทน หรือมาตรฐานกลางในการจ่ายค่าตอบแทน
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้ โดยคํานึ งถึงอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความ
แตกต่างของปริมาณงานในการดําเนิ นการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
หรือแต่ละแห่ง
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดพิมพ์ควบคุมการ
พิมพ์และจัดส่งบัตรเลือกตั้ง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการจัดพิมพ์
บัตรเลือกตั้ง
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๑
หมวด ๔
ผูม้ ีสิทธิเลือกตัง้ และบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตัง้
มาตรา ๓๓ บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ เป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย แต่บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตอ้ งได้สญ
ั ชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ตาํ ่ กว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปี ที่มีการเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่ ง
ปี นับถึงวัน เลือกตั้ง และ
(๔) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด ใน
กรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่ งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ งภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันอันทําให้บุคคลมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็ นเวลา
ติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่ งปี นับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งปี
เลือกตั้ง

มาตรา ๓๔ บุคคลผูม้ ีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

วิกลจริต หรือจิตฟั ่นเฟื อนไม่สมประกอบ
เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
ต้องคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาล หรือโดยคําสัง่ ที่ชอบด้ว ยกฎหมาย
อยูใ่ นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีลกั ษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด

มาตรา ๓๕ ผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา๓๔ มี
หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเว้นแต่ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุดงั ต่อไปนี้ ต่อผูอ้ าํ นวยการการ
เลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้

(๑) เจ็บป่ วย ไม่วา่ ถึงขนาดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่
(๒) มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๓) มีอายุเกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์ในวันเลือกตั้ง
(๔) ไม่อยูใ่ นภูมิลาํ เนาในเวลาเลือกตั้ง
(๕) เหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
การแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ ง ให้ทาํ เป็ นหนังสือยื่นต่อผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน โดยจะ
จัดส่งหนังสือแจ้งเหตุน้ันไปรษณียก์ ็ได้ ในการนี้ ให้ ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบันทึกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งและเก็บหนังสือแจ้งเหตุ
นั้นไว้เป็ นหลักฐาน

การแจ้งเหตุตามวรรคสอง ไม่เป็ นการตัดสิทธิผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งผูน้ ้ันที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในวันเลือกตั้ง
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๒
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งผูใ้ ดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมิได้แจ้งเหตุตาม
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง ให้ผนู้ ้ันทําหนังสือแจ้งเหตุดงั กล่าวต่อผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วนั เลือกตั้ง และให้นําความในมาตรา ๓๕ วรรค
สอง มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
เมื่อผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รบั หนังสือแจ้งเหตุ
ตามวรรคหนึ่ งแล้วให้ทาํ การตรวจสอบหลักฐานการลงคะแนนเลือกตั้ง ถ้าพบว่ามีผมู้ าแสดงตน
และลงคะแนนเลือกตั้งแทนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง ให้ผอู้ าํ นวย การการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาว่าจะ
สมควรมีคาํ สัง่ ให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งหรือไม่
มาตรา ๓๗ ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งผูใ้ ดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา๓๕
วรรคหนึ่ ง หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ งให้ผนู้ ้ันเสียสิทธิดงั ต่อไปนี้
(๑) สิทธิยนื่ คําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริหารท้องถิ่น
(๒) สิทธิรอ้ งคัดค้านการเลือกตั้งกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่
(๓) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริหารท้องถิ่น
(๔) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่
(๕) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องที่พิจารณาออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น ตามกฎหมายว่า
ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
(๖) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
การเสียสิทธิ ตามวรรคหนึ่ ง ให้มีกาํ หนดเวลาตั้งแต่วนั เลือกตั้งครั้งที่ผนู้ ้ันไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผนู้ ้ันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๘ เมื่อได้ มีประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ให้ ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่ วยเลือกตั้งจาก
บัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา ๙ ให้ถกู ต้องตามความจริง และประกาศบัญชีรายชื่อผูม้ ี
สิทธิเลือกตั้งไว้โดยเปิ ดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่วา่ การอําเภอที่ต้งั อยูใ่ นเขตเลือกตั้งนั้น ที่
ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และสถานที่
อื่นที่เห็นสมควรก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายีส่ ิบวัน และแจ้งรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้าน
ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาดหรือมีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ มีการย้ายบุคคลใดเข้ามา
ในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่วา่ จะพบเหตุดงั กล่าวก่อนหรือหลังการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๓
ท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ถ้า
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ากรณีดงั กล่าวเป็ นความจริง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคาํ สัง่ ให้แก้ไขหรือถอนชื่อ
บุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งได้
มาตรา ๓๙ ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผูใ้ ดเห็นว่าตนหรือผูม้ ีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านของ
ตนไม่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเป็ นหนังสือต่อผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
เมื่อผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั หนังสือตามวรรค
หนึ่ งแล้วให้รีบตรวจสอบหลักฐาน ถ้าเห็นว่าผูแ้ จ้งหรือผูม้ ีชื่ออยูใ่ น ทะเบียนบ้านเป็ นผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้ง ให้ผอู้ าํ นวยการเลือกตั้งดําเนิ นการเพิ่มชื่อผูน้ ้ันลงในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว
และแจ้งให้ผแู้ จ้งและเจ้าบ้านทราบแต่ถา้ เห็นว่าบุคคลผูแ้ จ้งหรือผูม้ ีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเป็ นผูไ้ ม่มี
สิทธิเลือกตั้ง ให้ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งดําเนิ นการเพิ่มชื่อผูน้ ้ันลงในบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจ้งให้ผแู้ จ้งและเจ้าบ้านทราบ แต่ถา้ เห็นว่าบุคคลผูแ้ จ้งหรือผูม้ ีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนบ้านเป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแจ้งให้
ผูแ้ จ้งหรือเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือในกรณีที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าผูแ้ จ้งหรือผูม้ ีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเป็ นผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้ง ให้มีคาํ สัง่ เพิ่มชื่อผูน้ ้ันลงในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งและให้แจ้งไปยัง ผูอ้ าํ นวยการการ
เลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเร็ว ในการนี้ ให้ ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้ผแู้ จ้งและเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว
มาตรา ๔๐ ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งผูใ้ ดเห็นว่าผูม้ ีชื่อปรากฏอยูใ่ นบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง ที่
ได้ประกาศตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ ง เป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิเลือกตั้งให้มีสิทธิยนื่ คําร้องต่อผูอ้ าํ นวยการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพื่อให้ถอนชื่อผู้
ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผูน้ ้ันออกจากบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
เมื่อผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผูม้ ี
ชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีคาํ สัง่ ถอนชื่อผูน้ ้ันออกจากบัญชี
รายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้ผยู้ นื่ คําร้องและ เจ้าบ้านทราบ ถ้า ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าผูม้ ีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเป็ นผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้ง ให้รายงานต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน พร้อมทั้งแจ้ง ให้ผยู้ นื่ คําร้องทราบภาย
ในสามวันนับแต่วนั ได้รบั คําร้อง ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เห็นว่าผูม้ ีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิเ ลือกตั้ง ให้มีคาํ สัง่ ถอนชื่อผู้
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๔
นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งและให้นําความในมาตรา ๓๙ วรรคสองมาใช้บงั คับโดย
อนุ โลม
ถ้าเจ้าบ้านผูใ้ ดเห็นว่าบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นซึ่งมิได้มีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนบ้านของตน เมื่อเจ้าบ้านหรือผูซ้ ึ่งเจ้าบ้านมอบหมายนําหลักฐานทะเบียนมาแสดงให้เห็น
ว่าไม่มีชื่อบุคคลนั้นอยูใ่ นทะเบียน บ้าน ให้ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้ง แล้วแต่กรณีมีคาํ สัง่ ถอนชื่อบุคคลนั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้ เจ้าบ้านหรือผูซ้ ึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบ
โดยเร็ว
กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามถ้าผูท้ ี่ถกู ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งมี
หลักฐานแสดงว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง และยืน่ คําร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ศาลมีคาํ พิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รบั แจ้งคําพิพากษานั้นแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้
อํานวย การการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บนั ทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้ง
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีการถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งตาม
มาตรา ๓๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพิ่มชื่อบุคคลใดลงในบัญชี
รายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลมีคาํ พิพากษาถึงที่สุดให้เพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดตาม มาตรา ๔๑ ให้ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อผูอ้ าํ นวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน ราษฎรเพื่อแก้ไข
บัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙ ให้ถกู ต้องด้วย
มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผใู้ ดดําเนิ นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ใน
การเลือกตั้งโดยมิชอบ
กรณีดงั ต่อไปนี้ ให้สนั นิ ษฐานว่าเป็ นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็ นการย้ายโดยมีเหตุผลอันสมควร
(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้ นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปี นับแต่วนั ที่ยา้ ยเข้ามาใน
ทะเบียนบ้าน
(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยูอ่ าศัยจริง
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รบั ความยินยอมจากเจ้าบ้าน
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๕
หมวด ๕
ผูส้ มัคร การสมัครรับเลือกตัง้ และตัวแทนผูส้ มัคร
มาตรา ๔๔ บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ เป็ นผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ตาํ ่ กว่ายีส่ ิบห้าปี บริบรู ณ์ในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็ น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบาํ รุงท้องที่ ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็ นเวลาติดต่อกันสามปี นับถึงปี ที่สมัครรับเลือกตั้ง และ
(๔) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กําหนด
มาตรา ๔๕ บุคคลผูม้ ีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เป็ นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) เป็ นบุคคลผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา๓๔(๑)(๒)หรือ
(๔) ต้องคําพิพากษาให้จาํ คุกและถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมายศาล
(๕) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกตั้งแต่สองปี ขึ้ นไปและได้พน้ โทษ
มายังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(๖) ต้องพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไม่วา่ จะได้รบั โทษ
หรือไม่ โดยได้พน้ โทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่ วยงานของรัฐ
หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสัง่ ของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินเพราะ
รํา่ รวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้ นผิดปกติ
(๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่ งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือกฎหมายว่าด้วย การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันเลือกตั้ง
(๑๐) อยูใ่ นระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นตามมาตรา ๓๕ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(๑๑) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไม่ถึงหนึ่ งปี นับ
แต่วนั ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ สัง่ อันเนื่ องมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อให้ตนเองหรือผูอ้ ื่นได้รบั เลือกตั้ง หรือได้รบั เลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๖
(๑๒) เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น

(๑๓) เป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็ น
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๑๔) เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่ งหรือเงินเดือนประจํา
(๑๕) เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเป็ นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เป็ นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการ ทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูต้ รวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา
(๑๗) ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด

มาตรา ๔๖ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผสู้ มัครยืน่ ใบสมัครต่อผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การยืน่ ใบสมัครตามวรรคหนึ่ ง ให้ผสู้ มัครยืน่ หลักฐานการสมัครพร้อมกับชําระค่าธรรม
เนี ยมการสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๔๗ เมื่อผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั ใบ
สมัครแล้ว ให้บนั ทึกการรับสมัครไว้เป็ นหลักฐานและออกใบรับให้แก่ผสู้ มัครในวันนั้นและให้
ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติของผูส้ มัคร และสอบสวนว่าผูส้ มัครมี สิทธิที่จะสมัครรับ
เลือกตั้งหรือไม่ ให้เสร็จสิ้ นภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ปิ ดการรับ สมัคร ถ้าผูส้ มัครมีสิทธิที่จะสมัครรับ
เลือกตั้งได้ ให้ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้โดยเปิ ดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือ
ที่วา่ การอําเภอที่ต้งั อยูใ่ นเขตเลือกตั้งนั้น ที่ทาํ การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เ ลือกตั้งหรือ
บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้มีชื่อผูส้ มัคร รูปถ่ายผูส้ มัคร และหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครที่
จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๔๘ เมื่อผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกใบ
รับให้แก่ผสู้ มัครตามมาตรา ๔๗ วรรค
หนึ่ งแล้ว ผูส้ มัครจะถอนการสมัครมิได้และให้
ค่าธรรมเนี ยมการสมัครตกเป็ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๔๙ ผูส้ มัครผูใ้ ดไม่มีชื่อในประกาศตามมาตรา ๔๗ ให้มีสิทธิยนื่ คําร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วนั ที่ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใน
การนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ วินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่ วย งานที่เกี่ยวข้องดําเนิ นตามคํา
วินิจฉัยนั้น เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็ว
ในการรับคําร้องและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหนึ่ งคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอํานาจให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนิ นการแทนได้ โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา

รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๗
มาตรา ๕๐ ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งผูใ้ ดเห็นว่าผูส้ มัครผูใ้ ดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้งผูน้ ้ันยืน่ คําร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายีส่ ิบวันเพื่อให้
ถอนชื่อผูไ้ ม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผูน้ ้ัน และให้นําความในมาตรา ๔๙ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา ๕๑ ให้กาํ หนดหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครเรียงลําดับก่อนหลังในการมายืน่ ใบ
สมัคร ถ้ามีผมู้ า พร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วธิ ีจบั สลากระหว่างผูส้ มัครที่มา
พร้อมกัน เมื่อได้กาํ หนดหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครตามวรรคหนึ่ งแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลข
ประจําตัวผูส้ มัครไม่ได้ไม่วา่ ด้วยประการใดๆ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดหมายเลขประจํา ตัวผูส้ มัครและการจับสลาก ให้
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๕๒ ผูส้ มัครผูใ้ ดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจําอยู่ ณ ที่เลือกตั้งให้ยนื่ หนังสือแต่ง
ตั้งตัวแทนของตนต่อ ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่ งคน
มาตรา ๕๓ ตัวแทนผูส้ มัครต้องอยูใ่ นที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็น การ
ปฏิบตั ิงานได้และห้ามมิให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งหรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง
หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็ น
อุปสรรคแก่การเลือกตั้งตัวแทนผูส้ มัครอาจร้องทักท้วงในเมื่อเห็นว่ากรรมการประจําหน่ วย
เลือกตั้งปฏิบตั ิการไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ ให้กรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งจด
บันทึกคําทักท้วงนั้นไว้
ถ้าตัวแทนผูส้ มัครกระทําการอันจะเป็ นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง และกรรมการประจํา
หน่ วยเลือกตั้งได้ตกั เตือนแล้วแต่ยงั ขัดขืน คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งมีอาํ นาจสัง่ ให้
ตัวแทนผูส้ มัครออกไปจากที่เลือกตั้ง

หมวด ๖
ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ และวิธีการหาเสียงเลือกตัง้
มาตรา ๕๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดจํานวนเงิน
ค่าใช้จา่ ยใน การเลือกตั้งของผูส้ มัคร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกา รเลือกตั้ง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ห้ามมิให้ผสู้ มัครใช้จา่ ยในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินค่าใช้จา่ ยที่กาํ หนดตามวรรคหนึ่ ง
จํานวนเงินค่าใช้จา่ ยดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จา่ ยหรือรับว่าจะจ่ายแทน
และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้ นํามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ใน
การหาเสียงเลือกตั้งของผูส้ มัครโดยผูส้ มัครรับรูห้ รือยินยอม ในกรณีที่นําทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้
คํานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่น้ัน
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๘
บรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้ใช้จา่ ยในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผสู้ มัครและผูส้ มัคร
ได้รบั ทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็ นจํานวนเงินค่าใช้จา่ ยที่ผสู้ มัครรับรูห้ รือยินยอม
ตามวรรคสอง เว้นแต่ผสู้ มัครจะได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดว่าไม่ยนิ ยอมให้
มีการกระทําเช่นว่านั้นภายใน สามวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ทราบถึงการกระทําดังกล่าว ในการนี้ ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนิการตามที
น
่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
มาตรา ๕๕ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้ง ผูส้ มัครต้องยืน่ บัญชี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนตามความจริง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รบั บัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่ ง
แล้วให้ปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ที่ทาํ การองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
รายละเอียดและวิธีการจัดทําและรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายตาม
วรรคหนึ่ งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๕๖ ภายในหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรม
การการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีเหตุอนั ควรสงสัยหรือได้รบั แจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่าผูส้ มัคร
ผูใ้ ดใช้จา่ ยในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินค่าใช้จา่ ยที่ คณะกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัด
ประกาศกําหนด ให้คณะ กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทําการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นว่าผูส้ มัครผูน้ ้ันใช้จา่ ยในการเลือกตั้งเกินจํานวน
เงิน ค่าใช้จา่ ยที่กาํ หนดดังกล่าว ให้แจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนิ นคดีตามกฎหมายพร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และถ้าผูส้ มัครผูใ้ ดได้รบั เลือกตั้ง หากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว ให้มีคาํ สัง่ เพิกถอนผลการ เลือกตั้งของผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งผูน้ ้ัน
และให้ดาํ เนิ นการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่สาํ หรับตําแหน่ งที่วา่ ง แต่ท้งั นี้ ไม่กระทบกระเทือน
กิจการที่ผนู้ ้ันได้กระทําไปในหน้าที่ก่อนวันประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในกรณีที่ผสู้ มัครผูใ้ ดไม่
ยืน่ บัญชีรายรับและรายจ่ายตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ ง เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งให้คณะ
กรรมการ
การเลือกตั้งมีคาํ สัง่ เพิกถอนผลการเลือกตั้งของผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งผูน้ ้ัน และให้ดาํ เนิ นการจัดให้มีการ
เลือกตั้งใหม่สาํ หรับตําแหน่ งที่วา่ ง
กรณีที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีเหตุอนั ควรสงสัย และมีหลักฐานน่ าเชื่อได้วา่
ผูส้ มัครผูใ้ ด ใช้จา่ ย ใช้จา่ ยในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินค่าใช้จา่ ยที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดประกาศกําหนด ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อดําเนิ นการ
ตามวรรคหนึ่ งต่อไป
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๙
มาตรา ๕๗ เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในกรณีอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระการดํารงตําแหน่ งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น ห้ามมิให้ผสู้ มัครหรือผูใ้ ด
กระทําการเพื่อจูงใจผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผูส้ มัครอื่น หรือให้งด
เว้นการลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผสู้ มัครใดด้วยวิธีการดังนี้

(๑) จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคํานวณเป็ นเงินได้แก่ผใู ้ ด
(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิ ธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใดที่คณะกรรม
การเลือกตั้งประกาศ ในราชกิจจานุ เบกษา
(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
(๔) เลี้ ยงหรือรับจะจัดเลี้ ยงผูใ้ ด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขูเ่ ข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่รา้ ย หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดอัน
เกี่ยวกับผูส้ มัครใด
กรณีตามวรรคหนึ่ ง หากเป็ นการเลือกตั้งอันเนื่ องมาจากการครบวาระการดํารงตําแหน่ งของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น ห้ามมิให้กระทําภายในหนึ่ งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระ
การดํารงตําแหน่ งจนถึง วันเลือกตั้ง
การประกาศนโยบายหรือการดําเนิ นการตามแนวทางในการแก้ไขปั ญหาตามอํานาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิให้ถือว่าเป็ นกรณีตาม
(๑) หรือ (๒) เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศเพื่อ แนะนําวิธีการ หรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผูส้ มัครได้ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา

มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ผสู้ มัครจัดยานพาหนะนําผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการ
เลือกตั้งหรือนํากลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจากที่
เลือกตั้งโดยไม่ตอ้ งเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ
ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทําการตามวรรคหนึ่ งเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งไป
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผสู้ มัครผูใ้ ด
บทบัญญัติในวรรคสอง มิให้ใช้บงั คับแก่การที่หน่ วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๕๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง หรือ
กระทําการ ใดๆ เพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็ นคุณหรือเป็ นโทษแก่ผสู้ มัคร
ทั้งนี้ เว้นแต่การกระทํา นั้นเป็ นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรือเป็ นการประกอบ
อาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูน้ ้ัน
มาตรา ๖๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาํ แหน่ งหน้าที่กระทําการใดๆ อันเป็ นคุณหรือ
เป็ นโทษแก่ผสู้ มัคร เว้นแต่เป็ นการกระทําตามอํานาจหน้าที่
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๐
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ มีการฝ่ าฝื นบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ งให้คณะ
กรรมการการเลือกตั้งมีอาํ นาจสัง่ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระทํา
ดังกล่าว ในกรณีจาํ เป็ นให้คณะกรรมการเลือกตั้งแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาส่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ัน
พ้นจากหน้าที่เป็ นการชัว่ คราวหรือสัง่ ให้ประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัดหรือที่วา่
การอําเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้ เพื่อประโยชน์
และความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคสอง
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนิ นการ
แทนได้โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๖๑ ห้ามมิให้ผใู้ ดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเป็ นคุณหรือ
เป็ นโทษแก่ผสู้ มัคร นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่ งวันจนสิ้ นสุดวัน
เลือกตั้ง
มาตรา ๖๒ เมื่อได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใดแล้ว
มิให้นํากฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาใช้
บังคับแก่การ โฆษณาหาเสียงเโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งต้องไม่กระทําโดยวิธีทา พ่น หรือระบายสี ซึ่งข้อความ ภาพ
หรือรูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปิ ดประกาศ ณ ที่ร้วั กําแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้ า หรือ
ต้นไม้ บรรดาซึ่งเป็ นทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของหรือผูค้ รอบครอง
ทรัพย์สินมิได้อนุ ญาต เว้นแต่เป็ นการปิ ดประกาศ ณ สถานที่ที่กาํ หนดตามมาตรา ๖๓
ในกรณีที่มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งอันเป็ นการฝ่ าฝื นวรรคสอง
ให้เจ้าพนักงานส่วน
ท้อง ถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด และ ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองมีอาํ นาจหน้าที่ทาํ ลาย ปกปิ ด ลบหรือล้างข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว แต่ใน
กรณีที่มิใช่ทรัพย์ สินของทางราชการ เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นจะมีอาํ นาจดังกล่าวเมื่อได้รบั คํา
ร้องขอจากเจ้าของหรือ ผูค้ รอบครองทรัพย์สิน
มาตรา ๖๓ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใดแล้ว ให้เจ้า
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองกําหนดสถานที่เพื่อปิ ดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไว้ ตามความจําเป็ น
มาตรา ๖๔ เมื่อได้มีประกาศกําหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ แล้วห้ามมิให้ผใู้ ดนํา
สิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปิ ดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็ นการ
ดําเนิ นการตามคําสัง่ ของผูอ้ าํ นวยการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ใน
การอํานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปิ ดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยูก่ ่อน
หรือในวันเลือกตั้งอันเป็ นการฝ่ าฝื นวรรคหนึ่ ง ให้คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งทําลาย
ปกปิ ดหรือนําออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๑
หมวด ๗
การลงคะแนนเลือกตัง้
มาตรา ๖๕ หีบบัตรเลือกตั้ง ให้มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซึ่ง
ต้องกําหนดให้สามารถมองเห็นภายในได้งา่ ย
มาตรา ๖๖ บัตรเลือกตั้ง ให้เป็ นไปตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซึ่งต้อง
กําหนดให้ มีชอ่ งทําเครื่องหมายสําหรับผูไ้ ม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งด้วย
มาตรา ๖๗ ในวันเลือกตั้งให้เปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา
มาตรา ๖๘ ก่อนเริ่มเปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้ง
นับจํานวน บัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่ วยเลือกตั้งนั้น และปิ ดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งไว้ในที่
เปิ ดเผย และเมื่อถึงเวลาเปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งเปิ ดหีบ
บัตรเลือกตั้งให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า และให้ปิดหีบ
บัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แล้วให้บนั ทึกการดําเนิ นการ
ดังกล่าวโดยให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อใน
บันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งอยูใ่ นขณะนั้น
มาตรา ๖๙ ในระหว่าง เวลาเปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะ
ลงคะแนนเลือกตั้งไปแสดงตนต่อกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
หรือแสดงบัตร หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรปู ถ่ายอันแสดงตนได้ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วให้ใช้แสดงตนตามวรรคหนึ่ งได้
เมื่อกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ให้
อ่านชื่อและที่อยูข่ องผูน้ ้ันดังๆ ถ้าไม่มีผใู้ ดทักท้วงให้จดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตรและให้ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้ วมือในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเป็ นหลักฐานตาม
วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดแล้วให้กรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งมอบบัตร
เลือกตั้งให้แก่ผนู้ ้ันเพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีผทู ้ กั ท้วงหรือกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งสงสัยว่าผูซ้ ึ่งมาแสดงตนนั้นมิใช่ผมู้ ีชื่อใน
บัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งบันทึกการทักท้วงหรือข้อสงสัยไว้เป็ น
หลักฐาน และให้การสอบสวนและวินิจฉัยว่าผูถ้ ูกทักท้วงหรือผูถ้ ูกสงสัยเป็ นผูม้ ีชื่อในบัญชี รายชื่อผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้งหรือไม่ แล้วให้คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว้

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่มีผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาแสดงตน
เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งบันทึกการใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ในบัญชี
รายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๒
มาตรา ๗๑ การลงคะแนนเลือกตั้งให้ทาํ เครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งให้คณะ
กรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการอํานวยความสะดวกหรือช่วยเหลือในการลงคะแนนเลือกตั้งของ
คนพิการ
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ทาํ เครื่อง-หมาย
ในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง
มาตรา ๗๓ เมื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พบั บัตรเลือกตั้ง
เพื่อมิให้ผอู้ ื่นทราบได้วา่ ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผสู้ มัครใด แล้วให้นําบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบ

บัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้ง และให้นําความในมาตรา ๗๑ วรรคสอง
มาใช้บงั คับกับการ นําบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งของคนพิการด้วยโดยอนุ โลม

มาตรา ๗๔ ในระหว่างเวลาเปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้ง
ต้องมิให้ผใู้ ดเข้าไปในที่เลือกตั้ง เว้นแต่ผมู้ ีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือผูท้ ี่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้ผใู้ ดซึ่งรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ในหน่ วยเลือกตั้งนั้นลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผใู้ ดใช้บตั รที่มีใช่บตั รเลือกตั้งซึ่งกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งมอบ
ให้ตามมาตรา ๖๗ วรรคสาม ลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้ามมิให้ผใู้ ดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งเว้นแต่เป็ นการกระทําตามอํานาจหน้าที่
มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทําการใดๆ เพื่อเป็ นที่สงั เกตไว้ที่บตั รเลือกตั้งเว้นแต่เป็ นการ
กระทําตามอํานาจหน้าที่
มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้ผใู้ ดนําบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง เว้นแต่เป็ นกรณีตามมาตรา๗๓
มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทําการใด ๆ ในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผมู้ า
แสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดจากความจริง
ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทําการใดๆ อันเป็ นเหตุให้บตั รเลือกตั้งมีจาํ นวนผิดจากความจริง
มาตรา ๘๐ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทําการใดๆ โดยไม่มีอาํ นาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อขัดขวาง
หรือหน่ วงเหนี่ ยวมิให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิ
ให้ไปถึง ณ ที่ดงั กล่าวภายในกําหนดเวลาเปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้ผใู้ ดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผมู้ ีสิทธิ
เลือกตั้งเพื่อจูงใจมิให้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกระทําการใดๆ เพื่อมิให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งไป
ลงคะแนนเลือกตั้ง
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๓
ผูใ้ ดมีบตั รประจําตัวประชาชนของผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งผูอ้ ื่น ตั้งแต่สองคนขึ้ นไปไว้ในความ
ครอบครองโดยไม่มเี หตุอนั สมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง ให้
ถือว่าผูน้ ้ันกระทําการตามวรรคหนึ่ ง
มาตรา ๘๒ ห้ามมิให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งผูใ้ ดเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอ้ ื่น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่
ผูส้ มัครใด
มาตรา ๘๓ ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่ วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทําได้
เนื่ องจากเกิดจล าจล อุทกภัย อัคคีภยั หรือเหตุสุดวิสยั อย่างอื่น ถ้าเหตุดงั กล่าวเกิดขึ้ นก่อนวัน
เลือกตั้ง ให้ ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดที่เลือกตั้งใหม่ใน
ตําบลเดียวกันที่ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถา้ ไม่อาจ
กําหนดที่เลือกตั้งใหม่ในตําบลเดียวกันและไม่เป็ นการสะดวกที่ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งจะไปลงคะแนน
เลือกตั้ง ในตําบลอื่น ให้ ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศงด
การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่ วยเลือกตั้งนั้นแล้ว รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่ งเกิดขึ้ นในวันเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่ วยเลือกตั้งนั้น แล้ว
รายงานต่อ ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการ การ
เลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
เมื่อได้มปี ระกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสองแล้ว ให้ผูอ้ าํ นวยการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในหน่ วยเลือกตั้งนั้นภายในสิบวันนับแต่วนั ที่
สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้ ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามวัน และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
มาตรา ๘๔ ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ การเลือกตั้งในหน่ วยเลือกตั้งใดจะมิได้เป็ นไป
โดยสุจริต หรือเที่ยงธรรม ให้ ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํ นาจประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่ วยเลือกตั้งนั้น
เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ผอู้ าํ นวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่ วยเลือกตั้งภายในยีส่ ิบเอ็ดวันนับแต่วนั ที่ประกาศงดการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
มาตรา ๘๕ เมื่อถึงกําหนดเวลาปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจําหน่ วย
เลือกตั้ง ประกาศปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้ง และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง แล้วให้ทาํ เครื่องหมายในบัตร
เลือกตั้งที่เหลืออยูเ่ พื่อให้เป็ นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการ
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๔
การเลือกตั้งกําหนด และกรณีที่ผมู้ าแสดงตนขอใช้สิทธิตามมาตรา ๖๙ เหลืออยูใ่ นที่เลือกตั้งแต่ยงั
ไม่ได้รบั บัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งจ่ายบัตรเลือกตั้งให้แก่ผมู้ าแสดงตน
นั้น และเมื่อได้ทาํ การลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้ นแล้ว ให้คณะกรรมการประจํา หน่ วยเลือกตั้งปิ ด
ช่องใส่บตั รเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจํา หน่ วยเลือกตั้งจัดทํารายการ
เกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จํานวนผูม้ า แสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตร
เลือกตั้งที่เหลือ แล้วให้กรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งทุกคนลงลายมือชื่อไว้ และประกาศให้ผมู้ ี
สิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งทราบ
มาตรา ๘๖ นับแต่เวลาที่ได้ปิด หีบบัตรเลือกตั้งเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา
๖๘ จนถึงเวลา ที่ได้เปิ ดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อการนับคะแนนเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผใู้ ดซึ่งไม่มีอาํ นาจ
โดยชอบด้วยกฎหมายเปิ ด ทําลาย ทําให้เสียหาย ทําให้เปลี่ยนสภาพ ทําให้ไร้ประโยชน์หรือนําไป
ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
๏ มาตรา ๘๖/๑ ยกเลิก

๏ แก้ไขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๔

หมวด ๘
การนับคะแนนเลือกตัง้ และการประกาศผลการเลือกตัง้
๏ มาตรา ๘๗ เมื่อเสร็จสิ้ นการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการประจําหน่ วย
เลือกตั้งดําเนิ นการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่ วยเลือกตั้ง โดยให้กระทํา ณ ที่เลือกตั้งของแต่
ละหน่ วยเลือกตั้ง และให้กระทําโดยเปิ ดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน
๏ แก้ไขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๔

๏ มาตรา ๘๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและ
รายละเอียดในการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้ง โดยประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา
๏ แก้ไขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๔

มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทําการใด ๆ เพื่อให้บตั รเลือกตั้งที่อยูใ่ นสถานที่นับคะแนน
เลือกตั้งมีจาํ นวนผิดจากความจริง
๏ มาตรา ๙๐ ให้คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งนับคะแนนสําหรับบัตรเลือกตั้งที่ได้ทาํ
เครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งและให้ประกาศจํานวนบัตรดังกล่าวด้วยในการนับคะแนน
เลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมากว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็ น
บัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็ นคะแนนเลือกตั้งไม่วา่ กรณีใด
บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิได้ทาํ เครื่องหมายใด ๆ
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๕
(๓) บัตรที่ไม่อาจทราบได้วา่ ลงคะแนนเลือกตั้งให้กบั ผูส้ มัครคนใด
(๔) บัตรที่ทาํ เครื่องหมายเป็ นที่สงั เกตตามมาตรา ๗๗
(๕) บัตรที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
ให้กรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า “เสีย” และให้กรรมการประจํา
หน่ วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน
๏ แก้ไขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๔

๏ มาตรา ๙๑ ห้ามมิให้กรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง
อ่านบัตร
เลือกตั้งนับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง หรือกระทําการใดโดยไม่มี
อํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายให้บตั รเลือกตั้งชํารุด เสียหายหรือให้เป็ นบัตรเสีย หรือกระทําการใด
แก่บตั รเสียเพื่อให้เป็ นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ หรือทํารายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง
๏ แก้ไขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๔

๏ มาตรา ๙๒ เมื่อมีการรวมผลการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้ นแล้ว ให้คณะ กรรมการ
ประจําหน่ วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่ วยเลือกตั้งนั้น จํานวนบัตรเลือกตั้ง
ที่มีอยูท่ ้งั หมด จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ให้กระทําโดยเปิ ดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่ วยเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วให้คณะ กรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยเร็ว
การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง วิธีการและ
ระยะเวลาการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
๏แก้ไขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๔

๏ มาตรา ๙๓ ถ้าการนับคะแนน ณ หน่ วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทําได้ เนื่ อง จากเกิด
จลาจลอุทกภัย อัคคีภยั หรือเหตุสุดวิสยั อย่างอื่น ให้คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งประกาศ
งดการนับคะแนนสําหรับหน่ วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการ
เลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนดวัน และสถานที่นับคะแนน
ต่อไปโดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดงั กล่าวสิ้ นสุดลง
๏แก้ไขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๔

มาตรา ๙๔ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งไม่ตรงกับรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ของผูม้ ีสิทธิเลือก ตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้ ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ถ้ายังไม่ตรง กันอีกให้รายงานต่อคณะกรรมการการ
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๖
เลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาว่าจะสมควรมีสงั ่ ให้มีการ
เลือกตั้งใหม่หรือไม่
มาตรา ๙๕ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รบั รายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๑ แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นว่าได้มีการทุจริตในการเลือกตั้ง
หรือการนับ คะแนนเลือกตั้ง หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ การเลือกตั้งหรือการนับคะแนน
เลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดย สุจริต หรือเที่ยงธรรม หรือมีการฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗ ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ให้มีคาํ สัง่
ให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่การทุจริตหรือความไม่ สุจริตหรือไม่
เที่ยงธรรมดังกล่าวหรือการฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗ มิได้เกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งหรือมิได้เป็ นเหตุ
สําคัญที่ทาํ ให้ผนู้ ้ันได้รบั เลือกตั้ง
บทบัญญัติตามวรรคสองไม่เป็ นการตัดอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะ
ดําเนิ นการสืบสวนสอบสวนหรือมีคาํ สัง่ ตามอํานาจหน้าที่ของตนตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๙๖ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สืบสวนสอบสวนแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ าผูส้ มัครผูใ้ ดกระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้วา่ ผูส้ มัครผูใ้ ดก่อให้ผอู้ ื่นกระทํา สนับสนุ น หรือรูเ้ ห็น
เป็ นใจให้บุคคลอื่นกระทําการดังกล่าว หรือรูว้ า่ มีการกระทําดังกล่าวแล้วไม่ดาํ เนิ นการเพื่อระงับ
การกระทํานั้น ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นว่าการกระทํานั้นน่ าจะมีผลให้การ
เลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะ กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงาน
ผลการสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผูส้ มัครที่กระทําการเช่นนั้นทุกรายเป็ นเวลาหนึ่ งปี โดยให้มีผลนับแต่วนั ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีคาํ สัง่ ในการสืบสวนตามวรรคหนึ่ งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจตั้งคณะ
อนุ กรรมการเพื่อช่วยดําเนิ นการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด และให้คณะอนุ กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด
ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดว่ามีการกระทําอันเป็ นการ
ฝ่ าฝื นตามวรรคหนึ่ งไม่วา่ เป็ นการกระทําของผูใ้ ด ถ้าเห็นว่าผูส้ มัครผูใ้ ดจะได้รบั ประโยชน์จากการ
กระทํานั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีอาํ นาจให้ผสู้ มัครผูน้ ้ันระงับหรือดําเนิ นการ
ใดเพื่อแก้ไขความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กาํ หนด ในกรณีที่ผสู้ มัครผูน้ ้ันไม่
ดําเนิ นการตามคําสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ให้
สันนิ ษฐานว่าผูส้ มัครผูน้ ้ันเป็ นผูส้ นับสนุ นการกระทํานั้น
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๗
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ ต้องมีคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์
เมื่อมีคาํ สัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้ มัครคนใดแล้ว ให้พิจารณาดําเนิ นการให้มีการ
ดําเนิ นคดีอาญาแก่ผสู้ มัครผูน้ ้ันด้วย

ในกรณีที่มีคาํ สัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ ภายหลังวันลงคะแนนและผูส้ มัครที่ถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้งในลําดับที่ได้รบั เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสัง่ ให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้นําความในมาตรา ๙๕ วรรคสามมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม

มาตรา ๙๗ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว หากภายหลัง
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ ผูส้ มัครรับเลือกตั้งผูก้ ระทําการใดๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รบั
เลือกตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรมหรือมีการฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ สัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งผูน้ ้ันมีกาํ หนดเวลาหนึ่ งปี หรือมีคาํ สัง่ ให้เลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่แต่
ต้องสัง่ ภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่ความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม
ดังกล่าว หรือการฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗ มิได้เกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งหรือมิได้เป็ นเหตุสาํ คัญที่ทาํ
ให้ผนู้ ้ันได้รบั เลือกตั้ง
ให้นําความในมาตรา ๙๖ มาใช้บงั คับกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งตามมาตรานี้ โดยอนุ โลม
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ สัง่ ให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่และ
ปรากฎผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงผูไ้ ด้รบั เลือกตั้ง หรือในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ สัง่
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ผไู้ ด้รบั เลือกตั้งเดิมพ้นจากตําแหน่ งนับแต่วนั ประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่หรือวันที่มีคาํ สัง่ ให้ มีการเลือกตั้งใหม่ แล้วแต่กรณี แต่ท้งั นี้ ไม่กระทบกระเทือน
กิจการที่ผนู้ ้ันได้กระทําไปในหน้าที่ก่อนวันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือวันที่มี
คําสัง่ ให้มีการเลือกตั้งใหม่
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํ นาจสัง่ ระงับการกระทําใดๆ ของผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งที่อาจมี
ผลกระทบต่อการนับคะแนน เลือกตั้งใหม่ได้
ให้ผไู้ ด้รบั เลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือการเลือก
ตั้งใหม่ดาํ รงตําแหน่ งเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งเดิมซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวรรคหนึ่ ง
มาตรา ๙๙ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ สัง่ ให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา
๕๖ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้ มัครรับเลือกตั้งผูใ้ ดตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา๙๗ ให้ผซู้ ึ่ง
กระทําการฝ่ าฝื น มาตรา ๕๖ หรือผูท้ ี่ถกู เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตาม
จํานวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซึ่งต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
ค่าเสียหายที่ได้รบั
ชดใช้ตามวรรคหนึ่ ง ให้ตกเป็ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
เลือกตั้งใหม่ น้ัน
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๘
มาตรา ๑๐๐ ในกรณีที่มีผสู้ มัครเป็ นผูบ้ ริหารท้องถิ่นเท่ากับจํานวนผูบ้ ริหารท้องถิ่นที่จะ
พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผู้ สมัครเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผูส้ มัครจะได้รบั เลือกตั้งต่อเมื่อได้คะแนนเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งนั้น ในกรณีที่ผสู้ มัครได้คะแนน
เลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละสิบ ของจํานวนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยงั
ขาดอยูใ่ นเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณีที่มีผสู้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น และมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยงั ขาดอยูต่ ามวรรคหนึ่ ง ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นครบจํานวน
มาตรา ๑๐๑ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๐๐ การเลือกตั้งผูบ้ ริหารท้องถิ่นให้ผสู้ มัครซึ่งได้
คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้ง
ที่มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้อง ถิ่นได้หนึ่ งคน ให้ผสู้ มัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเป็ นผู้
ได้รบั เลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้งที่ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่ งคน ให้ผสู้ มัคร
ซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมา ในเขตเลือกตั้งนั้นเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งตาม
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณีที่มีผสู้ มัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลําดับผูไ้ ด้รบั
เลือกตั้ งในกรณีที่มีผสู้ มัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลําดับผูไ้ ด้รบั
เลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ ง ให้ผสู้ มัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้ผไู้ ด้รบั เลือกตั้ง
ครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระทําต่อหน้าผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
หมวด ๙
การคัดค้านการเลือกตัง้
มาตรา ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใด
แล้ว หากผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง ผูส้ มัคร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือนายอําเภอในเขตเลือกตั้งนั้น เห็นว่า
การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็ นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม
หรือไม่ถกู ต้อง ให้มีสิทธิยนื่ คําร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์ในการคัดค้านการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการเลือกตั้งอาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดค้านการเลือกตั้ง หรือ
การนับคะแนนเลือกตั้ง ได้โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๙
มาตรา ๑๐๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รบั คําร้องคัดค้านการเลือกตั้งและ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือมีกรณีการฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่เชื่อได้วา่ มีการฝ่ าฝื นมาตรา
๕๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ สัง่ ให้ นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่เว้น
แต่ความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมหรือการฝ่ าฝื นดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งหรือมิได้
เป็ นเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ผนู้ ้ันได้รบั เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ สัง่ ยกคําร้องคัดค้าน
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคําร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่ งให้เสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั คําร้องคัดค้าน ในกรณีจาํ เป็ นอาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
ให้นํามาตรา ๙๘ มาใช้บงั คับกับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ สัง่ ให้นับคะแนน
เลือกตั้งใหม่หรือ ให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ งโดยอนุ โลม
มาตรา ๑๐๔ การพิจารณาคําร้องคัดค้านเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนิ น
การไต่สวน และแสวงหาหลักฐานทั้งปวงเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือก ตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํ นาจสัง่ ให้หน่ วยราชการ
หน่ วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานดังกล่าว
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือบุคคลใดมีหนังสือชี้ แจงข้อเท็จจริง
หรือมาให้ถอ้ ยคํา หรือส่ง เอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณาและมีอาํ นาจขอให้ศาลส่งเอกสาร หลักฐานและพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้
หมวด ๑๐
การควบคุมการเลือกตัง้
มาตรา ๑๐๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํ นาจหน้าที่ควบคุมและดําเนิ นการจัดให้มี
การเลือกตั้ง ให้เป็ นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๐๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดําเนิ นการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผูไ้ ด้รบั มอบหมายตามวรรคหนึ่ งให้ชดั เจน โดยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประจําจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผูไ้ ด้รบั มอบหมายต้องดําเนิ นการภายใต้การกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่ง ตั้งบุคคล
อื่นเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยก็ได้
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓๐
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ งไม่เป็ นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่ความ
รับผิด ชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการดําเนิ นการหรือ
การสัง่ การใดของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผูไ้ ด้รบั
มอบหมายมิได้เป็ นไปโดยสุจริต หรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํ นาจสัง่ ยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดําเนิ นการหรือการสงั ่ การนั้นได้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย ให้กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผูไ้ ด้รบั มอบหมายมีอาํ นาจเข้าไปในที่เลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผู้
ได้รบั มอบหมายตามมาตรา ๑๐๖ เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทําการไปในทางที่
อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง หรืออาจทําให้การเลือกตั้งไม่เป็ นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม หรือไม่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําตักเตือนที่ได้ให้ไว้ ให้รายงานต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ในกรณีจาํ เป็ นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผูไ้ ด้รบั มอบ
หมายอาจมีคาํ สัง่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผูอ้ าํ นวยการการ
เลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติหรือระงับการกระทําดังกล่าวไว้ชวั ่ คราวได้

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รบั รายงานตามวรรคหนึ่ งแล้ว ถ้าเห็นด้วยกับรายงาน
ดังกล่าวหรือเมื่อเหตุตามวรรคหนึ่ งปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอาํ นาจสัง่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูน้ ้ันพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแต่งตั้งบุคคลอื่นปฏิบตั ิหน้าที่แทน

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผูอ้ าํ นวยการการ
เลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอํานวย
ความสะดวกแก่บุคคลซึ่งได้รบั แต่งตั้งและให้บุคคลซึ่งได้รบั แต่งตั้งมีอาํ นาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้ น

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ สัง่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ถ้าคณะ กรรมการการเลือกตั้ง
เห็นสมควรให้มีการดําเนิ นการทางวินัยด้วย ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อดําเนิ นการทางวินัย ในการนี้ ให้ใช้ขอ้ เท็จจริงที่ได้รบั จากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเป็ นหลักในการพิจารณาดําเนิ นการทางวินัย
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓๑
หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๐๙ ผูบ้ งั คับบัญชาหรือนายจ้างผูใ้ ดขัดขวาง หน่ วงเหนี่ ยว หรือไม่ให้ความ
สะดวกโดยไม่มีเหตุอนั สมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่
กรณี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๐ เจ้าพนักงานผูด้ าํ เนิ นการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยประจํา
ที่เลือกตั้ง หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้าผูก้ ระทําความผิดตามวรรคหนึ่ งเป็ นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่ วยราชการ
หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ให้ผบู้ งั คับบัญชา
ของผูน้ ้ันดําเนิ นการทางวินัยด้วย
มาตรา ๑๑๑ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งซึ่งสัง่ ตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๒ ผูใ้ ดแจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสองหรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ ง อันเป็ น
เท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนและปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๓ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๔ ผูใ้ ดกระทําการอันเป็ นเท็จ เพื่อให้ผอู้ ื่นเข้าใจผิดว่าผูส้ มัครผูใ้ ดกระทําการ
ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดห้าปี
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ งเป็ นการกลัน่ แกล้งให้ผสู้ มัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงสิบปี และปรับตั้ง
แต่หนึ่ งแสนบาทถึงสองแสนบาทและให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดสิบปี
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ งเป็ นการแจ้งหรือให้ถอ้ ยคําต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่ งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และ
ให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดยีส่ ิบปี
ถ้าการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็ นการกระทําหรือก่อให้ผอู้ ื่นกระทํา สนับสนุ น
หรือรูเ้ ห็นเป็ นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทําการอันอาจเป็ นภัย
ต่อความมัน่ คงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓๒
มาตรา ๑๑๕ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กรรมการการ
เลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผูซ้ ึ่งได้รบั แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดาํ เนิ นการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ จงใจไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่หรือกระทําการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็ นคุณหรือ
เป็ นโทษแก่ผสู้ มัคร หรือกระทําการหรือละเว้นการกระทําการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็ นคุณ
หรือโทษแก่ผสู้ มัคร หรือกระทําการหรือละเว้นกระทําการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดสิบปี
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ งกระทําการตามหน้าที่โดยสุจริตย่อมได้รบั ความคุม้ ครองไม่
ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา
มาตรา ๑๑๖ ผูส้ มัครผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี
ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท หรือปรับเป็ นจํานวนสามเท่าของเงินที่เกิน
จํานวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนด แล้วแต่วา่ จํานวนใดจะมากกว่า
กันหรือทั้งจําทั้งปรับและให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดห้าปี
มาตรา ๑๑๗ ผูส้ มัครผูใ้ ดไม่ยนื่ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อคณะกรรม
การการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในระยะเวลาที่กาํ หนดหรือยืน่ หลักฐานไม่ถกู ต้องครบถ้วนตาม
ความจริงตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดห้าปี
ถ้าข้อความในบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ได้ยนื่ ไว้ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ งเป็ นเท็จ ผู้
ได้รบั เลือกตั้งต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสน
บาท และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดห้าปี
มาตรา ๑๑๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๕ มารา ๘๙ หรือ มาตรา๙๑
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทและให้ศาล
สัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดสิบปี
มาตรา ๑๑๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงห้าปี และปรับตั้ง
แต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดห้าปี
มาตรา ๑๒๐ ผูซ้ ึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทยผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๙ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ ง
ปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๒๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหกเดือน และปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๒ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๖๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาท หรือปรับแห่งละหนึ่ งพันบาทแล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่ากันหรือทั้งจําทั้งปรับ
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓๓
ค่าปรับตามวรรคหนึ่ ง ให้นําส่งเป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความผิดได้
เกิดขึ้ น เพื่อใช้ในการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้ น
มาตรา ๑๒๓ ผูใ้ ดจงใจกระทําด้วยประการใดๆ ให้บตั รเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือให้
เป็ นบัตรเสีย หรือกระทําด้วยประการใดๆ แก่บตั รเสียเพื่อให้เป็ นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่ งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
กําหนดห้าปี
ถ้าผูก้ ระทําความผิดตามวรรคหนึ่ งเป็ นเจ้าพนักงานผูด้ าํ เนิ นการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกาํ หนดสิบปี
มาตรา ๑๒๔ ในระหว่างเวลาเปิ ดการลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาปิ ดการลงคะแนน
เลือกตั้ง กรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งผูใ้ ดเปิ ดเผยให้ผอู้ ื่นทราบว่าผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งผูใ้ ดมา
ลงคะแนนเลือกตั้งหรือ ยังไม่มาลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเป็ นคุณหรือเป็ นโทษแก่ผสู้ มัครต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
๏ มาตรา ๑๒๕ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ ง หรือมาตรา ๘๖ หรือจงใจขัดขวางมิให้มี
การส่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อให้การส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า ต้อง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสัง่
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดสิบปี
๏แก้ไขโดย พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๔

มาตรา ๑๒๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ หรือ
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับและให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดห้าปี
มาตรา ๑๒๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
กําหนดสิบปี
มาตรา ๑๒๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๘๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไม่เกิน
หนึ่ งหมื่นบาท
ในการที่ผฝู้ ่ าฝื นตามวรรคหนึ่ งเป็ น ผูร้ บั หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ถ้าได้แจ้งถึงการกระทําดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูซ้ ึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายก่อนหรือ ในวันเลือกตั้งผูน้ ้ันไม่ตอ้ งรับโทษ
มาตรา ๑๒๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓๔
มาตรา ๑๓๐ ผูใ้ ดขาย จําหน่ าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ ยงสุราทุกชนิ ดในเขตเลือกตั้งใน
ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่ งวันจนสิ้ นสุดวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือนและปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๑ ผูใ้ ดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดห้าปี
มาตรา ๑๓๒ ผูใ้ ดบังคับ ขู่เข็ญ ขัดขวาง หน่ วงเหนี่ ยวหรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็ น
การทําให้ผอู้ ื่นเสียสิทธิ หรือไม่สามารถไปสมัครเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นได้
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาทและให้ศาล
สัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดห้าปี
มาตรา ๑๓๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผูใ้ ดได้รบั เลือกตั้งจากสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยกัน ให้
ดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่
สุจริตและเที่ยงธรรม เนื่ องจากมีหลักฐานเชื่อได้วา่ ตนเองได้กระทําหรือก่อให้ผอู้ ื่นกระทํา
สนับสนุ น หรือยินยอมหรือรูเ้ ห็นเป็ นใจให้ผอู้ ื่นกระทําการให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็ นเงินได้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูใ้ ด เพื่อจูงใจให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นผูน้ ้ันลงคะแนนเสียงเลือกตนเป็ นผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรืองดเว้นการลงคะแนนเสียงให้
ตนได้รบั เลือกเป็ นผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผูใ้ ดเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอ้ ื่นเพื่อลงคะแนน
มาตรา ๑๓๒ ผูใ้ ดบังคับ ขู่เข็ญ ขัดขวาง หน่ วงเหนี่ ยว หรือกระทําด้วยประการใดๆ อัน
เป็ นการทําให้ผอู้ ื่นเสียสิทธิ หรือไม่สามารถไปสมัครเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ได้ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท และให้
ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดห้าปี
มาตรา ๑๓๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผูใ้ ดได้รบั เลือกตั้งจากสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยกัน ให้
ดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่
สุจริต และเที่ยงธรรม เนื่ องจากมีหลักฐานเชื่อได้วา่ ตนเองได้กระทําหรือก่อให้ผอู้ ื่นกระทํา
สนับสนุ น หรือยินยอมหรือรูเ้ ห็นเป็ นใจให้ผอู้ ื่นกระทําการให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็ นเงินได้ แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูใ้ ด เพื่อจูงใจให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นผูน้ ้ันลงคะแนนเสียงเลือกตนเป็ นผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรืองดเว้นการลงคะแนนเสียงให้
ตนได้รบั เลือกเป็ นผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผูใ้ ดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอ้ ื่น เพื่อลง คะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนเลือก
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงยีส่ ิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่ งแสนบาทถึงสี่แสน
บาท และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดสิบปี
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓๕
มาตรา ๑๓๔ ผูใ้ ดกระทํา หรือก่อให้ผอู้ ื่นกระทํา หรือสนับสนุ นการให้ สัญญาว่าจะให้
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจสมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเสียงหรืองดเว้นการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกลัน่ แกล้งไม่วา่ ด้วยประการใดๆ เพื่อมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้รบั เลือกเป็ นผูบ้ ริหารท้องถิ่น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาทและให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดสิบปี
มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่ปรากฎว่ามีการกระทําความผิดตามพระบัญญัตินี้เกิดขึ้ นในเขต
เลือกตั้งใด ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูส้ มัครในเขตเลือกตั้งนั้นเป็ นผูเ้ สียหายตาม
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๓๖ ในกรณีที่ได้พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว ให้บรรดา
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ยังไม่ใช้บงั คับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทนั้นที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยงั มีสมาชิกท้องถิ่นดํารงตําแหน่ งอยู่ ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นนั้นยังคงดํารงตําแหน่ งต่อไปจนกว่าจะสิ้ นสุดการดํารงตําแหน่ งของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นนั้นทั้งคณะ
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีการเลือกตั้งผูบ้ ริหารท้องถิ่นโดยตรงและยังมี
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นดํารงตําแหน่ งอยู่ ให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นนั้นดํารงตําแหน่ งต่อไปจนกว่าจะสิ้ นสุดการ
ดํารงตําแหน่ งของผูบ้ ริหารท้องถิ่นผูน้ ้ัน
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นเป็ นการทัว่ ไปอยูแ่ ล้ว ก่อนพระราชกฤษฎีกาใช้บงั คับและยังดําเนิ นการไม่
แล้วเสร็จ ให้ดาํ เนิ นการต่อไปได้และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นที่ได้รบั เลือกตั้งคง
ดํารงตําแหน่ งต่อไปจนกว่าการดํารงตําแหน่ งจะสิ้ นสุดลง
(๔) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการเลือกตั้งแทนตําแหน่ งที่วา่ งสําหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยงั คงอยูใ่ นวาระตาม(๑) หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งทัว่ ไป
ตาม(๓) โดยให้ดาํ รงตําแหน่ งต่อไปได้เช่นเดียวกับผูท้ ี่ตนดํารงตําแหน่ งแทน
ในระหว่างที่ยงั ไม่นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บงั คับกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีลกั ษณะตามวรรคหนึ่ ง ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นที่ถกู ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ งมาใช้บงั คับกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไป จนกว่าจะสิ้ นเหตุตาม(๑)(๒)(๓)หรือ(๔) แล้วแต่กรณี
และให้นําบทบัญญัตินี้มาใช้กบั การเลือกตั้งทัว่ ไปในครั้งถัดไป
รวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓๖
ในกรณีที่ยงั คงใช้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นที่ถกู ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกา ให้บรรดาอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมายดังกล่าว เป็ นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสัง่ เปลี่ยนแปลงหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคล
ใดเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่น้ันแทนก็ได้
มาตรา ๑๓๗ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว ถ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดในประเภทนั้นยังมีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นดํารง
ตําแหน่ งอยู่ แต่มีวาระการดํารงตําแหน่ งเหลือไม่ถึงหนึ่ งหกสิบวัน ให้เริ่มนับระยะเวลาตาม
มาตรา ๕๗ วรรคสอง ตั้งแต่วนั ที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บงั คับเป็ นต้นไป
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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