
สรุปพระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ 

ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 



มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ 

บริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“สภาทองถิ่น”  หมายความวา  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาองคการบริหาร

สวนตําบล  สภากรุงเทพมหานคร  สภาเมืองพัทยา  และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   นายกเทศมนตรี  นายก

องคการบริหารสวนตําบล  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  และผูบริหารทองถิ่น หรือ

คณะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหนาพนักงานสวนทองถิ่น”  หมายความวา   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ปลัด

เทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  และหัวหนาพนักงาน

หรือ หัวหนาขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง”  หมายความวา  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผูตรวจการเลือกตั้ง”  หมายความวา  ผูตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความวา  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัด ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึงผูอํานวยการเขตและปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง

อําเภอดวย 

“เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง”  หมายความวา  บุคคลที่ไดรับแตงตั้ง ให

ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความวา  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

“ผูสมัคร”  หมายความวา  ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

“ผูไดรับเลือกตั้ง”  หมายความวา  ผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

“การเลือกตั้ง”  หมายความวา  การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

“วันเลือกตั้ง”  หมายความวา  วันที่ก าหนดใหเปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ



ผูบริหารทองถิ่น 

“เขตเลือกตั้ง”  หมายความวา  ทองที่ที่กําหนดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ 

ผูบริหารทองถิ่น 

“หนวยเลือกตั้ง”  หมายความวา  ทองที่ที่กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทําการออกเสียงลงคะแนน 

ณ  ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง 

“ที่เลือกตั้ง”  หมายความวา  สถานที่ที่กําหนดใหทําการออกเสียงลงคะแนน  และใหหมายความ 

รวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งดวย 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครดวย 

“อําเภอ”  หมายความรวมถึงเขต  และกิ่งอําเภอดวย 

“ตําบล”  หมายความรวมถึงแขวงดวย 

“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึงศาลาวาการกรุงเทพมหานครดวย 

“ที่วาการอําเภอ”  หมายความรวมถึงสํานักงานเขต  และที่วาการกิ่งอําเภอดวย 

หมวด  ๓ 
การด าเนินการเลือกตั้ง 

มาตรา ๓๔ ในกรณีปรากฏขอเท็จจริงวา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา ผูบริหารทองถิ�น  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐกระทําการใดๆ  โดยมิชอบดวย

หนาที� และอํานาจอันเปนการกลั่นแกลงผูสมัครใด หรือดําเนินการใดๆ ที่่เปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครใด  

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอํา 

นาจสั่งใหยุติหรือระงับการกระทํานั้นได 

ใหกรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่ง  มีอํานาจสั่งใหระงับการกระทํานั้นได  

แลวรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 



มาตรา ๔๘ หามมิใหผูใดดําเนินการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบาน เพื่อประโยชนในการเลือก

ตั้งโดยมิชอบ 

กรณีดังตอไปนี้ใหสันนิษฐานวาเปนการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการ

เลือกตั้งโดยมิชอบดวย เวนแตคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแลวเห็นวาเปนการยายโดยมีเหตุผล 

อันสมควร 

(๑) การยายบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไปซึ่งไมมีชื่อสกุลเดียวกับเจาบานเขามาในทะเบียนบาน เพื่อให

บุคคลดังกลาวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปนับแตวันที่ยายเขามาในทะเบียนบาน 

(๒) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยบุคคลนั้นมิไดอยูอาศัยจริง 

(๓) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาบาน 

ความในวรรคสอง  (๑)  มิใหใชบังคับแกหนวยงานของรัฐ  สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ 

หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด ที่ยายเจาหนาที่ นักศึกษา หรือพนักงาน 

ของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด เขามาในทะเบียนบานของตน ทั้งนี้ตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

หมวด  ๕ 
ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๔๙ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นตองมีอายุไมต ากวายี่สิบหาปนับถึง

วันเลือกตั้ง  สำหรับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่นใหมีอายุตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด 

(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร 

รับเลือกตั้ง  เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

หมวด  ๔ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 



(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

มาตรา ๕๐ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (๑) ติด

ยาเสพติดใหโทษ 

(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ 

(๔) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) (๕) 

อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้ง 

(๖) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(๗) เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง  เวนแตในความผิด อันได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือ

ถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๙) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ

รํ่ารวยผิดปกต หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือตอตําแหนง 

หนาที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ

หนวยงานของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิด 

ตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน  กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐาน เปน

ผูผลิต  นําเขา  สงออก  หรือผูคา  กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก 

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

(๑๑) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(๑๒) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา



(๑๓) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น 

(๑๔) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการ 

สวนทองถิ่น  หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 

(๑๕) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

(๑๖) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 

(๑๗) เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองมีคําพิพากษาวาเปนผูมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ 

หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝาฝนหรือ ไม

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 

่  (๑๘) ตองคำพิพากษาถึงที่สุดวากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ไมวาจะไดรับโทษหรือไม โดยไดพนโทษ 

หรือตองคำพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกต้ัง แลวแตกรณี 

(๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก สภาทองถ่ิน 

หรือผูบริหารทองถ่ิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวยการลง คะแนน 

เสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  แลวแตกรณี  มายัง ไมถึงหาปนับถึงวันเลือกต้ัง  

(๒๐) อยูในระหวางถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

ตามมาตรา  ๔๒  หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลื อกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังและยังไมพนหาปนับแตวันท่ีพนจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือก

ต้ัง จนถึงวันเลือกต้ัง

(๒๒) เปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา  หรือ 

เปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เดียวกัน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

(๒๓) เคยพนจากตำแหนงใด ๆ  ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพราะเหตมีุสวนไดเสียไมวา โดยทาง 

ตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทำหรอืจะกระทำกบัหรอืใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนัน้  

หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทำกับหรือจะกระทำกับหรือใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์

สวนตนระหวางกัน และยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากตำแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๔) เคยถูกสั่งใหพนจากตำแหนงใด ๆ  ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะจงใจไมปฏิบัติ ตาม 

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ อยาง 

รายแรง  และยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากตำแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 



(๒๕) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใด ๆ  ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ ละเลย

ไมปฏิบัติการตามหนาที่และอํานาจ  หรือปฏิบัติการไมชอบดวยหนาที่และอํานาจ  หรือประพฤติตน

ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนํามา ซึ่งความ

เสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง  หรือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือแกราชการ  และยังไมพนหาปนับแต

วันที่พนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

มาตรา ๕๒ เมือ่ผูอํานวยการการเลอืกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดรบัใบสมคัรแลว

ใหตรวจสอบใบสมคัร  เอกสาร  หลกัฐาน  และคาธรรมเนียมวาครบถวนหรือไม  ถาเหน็วาไมครบถวน 

ใหคืนเอกสาร  หลักฐาน  และคาธรรมเนียมทัง้หมดใหผูสมัครนัน้ในทนัที 

ในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตรวจสอบแลวปรากฏวา 

ผูสมัครไดสงใบสมัคร  เอกสาร  หลักฐาน  และคาธรรมเนียมครบถวนแลว  ใหออกหลักฐานการรับสมัคร 

รับเลือกตั้งใหแกผูสมัครนั้นเรียงตามลําดับการยื่นสมัคร  และใหทําสําเนาคูฉบับไวเปนหลักฐาน  

ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองของการ

สมัคร ของผูสมัครตามวรรคสอง  และตรวจสอบวาผูนั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม เมื่อเห็นวาถูกตอง

และผูนั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหประกาศรายชื่อผูสมัครภายในเจ็ดวันนับแตวันปดรับสมัครไวโดยเปดเผย 

ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

ประกาศรายชื่อผูสมัครตามวรรคสาม  ใหมีชื่อตัว ชื่อสกุล รูปถาย  และหมายเลขประจําตัว ของ

ผูสมัครที่จะใชในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ทั้งนี้ ใหปด

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ไว ณ ที่ปดประกาศ ดังกลาวดวย 

มาตรา ๕๑ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พรอมทั้งหลักฐานการสมัครและคาธรรมเนียมการสมคัรตามที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งกําหนด 

หลักฐานการสมัครตามวรรคหนึ่ง  ผูสมัครตองยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

เปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร  เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได ใหทํา

หนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี 
คาธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหนึ่งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด  ใหตกเปนรายไดของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  และไมวาในกรณีใดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  ไมมีหนาที่ตองคืน คา

ธรรมเนียมดังกลาวใหแกผูใด 



การประกาศรายชื่อผูสมัครตามวรรคสาม  ไมเปนการตัดอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่จะ

ดําเนินการตามมาตรา  ๕๖  

มาตรา ๕๓ เมือ่ผูอํานวยการการเลอืกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดออกหลักฐาน การ

รับสมคัรรับเลอืกตัง้ใหแกผูสมคัรตามมาตรา  ๕๒  วรรคสองแลว ผูสมคัรจะถอนการสมคัรมิได 

มาตรา ๕๔ หามมิใหผูใดเรียก รบั หรอืยอมจะรับเงิน  ทรัพยสนิ  หรือประโยชนอืน่ใด อนัอาจ

คํานวณเปนเงินไดสําหรับตนเองหรือผูอืน่  เพือ่ใหตนสมัครรับเลอืกตัง้ 

หามมิใหผูใดให  เสนอให  สัญญาวาจะให  หรือจัดเตรยีมเพือ่จะใหทรัพยสนิ  หรือผลประโยชน

อืน่ใด อนัอาจคํานวณเปนเงนิไดแกผูใดเพือ่ใหผูนัน้หรือผูอืน่สมัครรับเลอืกตัง้ 

มาตรา ๕๕ ผูสมัครผูใดไมมีช่ือในประกาศตามมาตรา ๕๒  ใหมีสิทธิย่ืนคํารองตอคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งภายในสามวันนับแตวันท่ีประกาศรายช่ือผูสมัคร ในการนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง มีคํา

วินิจฉัยโดยเร็ว และใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวน

ทองถิน่  และหนวยงานทีเ่กีย่วของดําเนินการตามคําวนิิจฉยันัน้ 

เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการรับคํารองและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหนึ่ง คณะ

กรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอํานาจใหคณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉัยเบื้องตนเพื่อเสนอตอ คณะ

กรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก็ได 

มาตรา ๕๖ เมื่อความปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูอํานวยการการเลือกตั้ง ประจํา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือไดรับแจงจากบุคคลใดวา ผูสมัครผูใดไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใหคณะ

กรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว ถาความปรากฏหรือไดรับแจงกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา ยี่สิบวัน  ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยใหแลวเสร็จกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน และถามีหลักฐาน ตาม

สมควรวาผูสมัครผูนั้นไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ใหสั่งถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูสมัคร 

ใหนำความในมาตรา  ๕๕  วรรคสองมาใชบังคับกับการดำเนินการตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 

การอุทธรณคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหอุทธรณตอศาลอุทธรณ 

หรือศาลอุทธรณภาคที่มีเขตอำนาจคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ หรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุดการอุทธรณ 

ดังกลาวไมเปนเหตุใหระงับหรือชะลอการเลือกตั้งและใหศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค พิจารณาวินิจฉัย 

ใหแลวเสร็จกอนวันเลือกตั้ง 



มาตรา ๕๗ ใหกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับกอนหลังในการมายื่นใบสมัคร  

ถามีผูสมัครมาพรอมกันหลายคนและไมอาจตกลงกันไดใหใชวิธีจับสลากระหวางผูสมัครที่มาพรอมกัน 

เมื่อไดกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครตามวรรคหนึ่งแลวจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจําตัว 

ผูสมัครไมไดไมวาดวยประการใด ๆ  

การกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครและการจับสลากใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

มาตรา ๕๘ ผูสมัครผูใดประสงคจะสงตัวแทนไปประจําอยู  ณ  ทีเ่ลอืกตัง้  ใหยืน่หนังสอื แตงตัง้

ตวัแทนของตนตอผูอํานวยการการเลอืกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่กอนวนัเลอืกตัง้ ไมนอยกวา

เจ็ดวนั  โดยใหแตงตัง้ไดแหงละหนึง่คน 

มาตรา ๕๙ ตัวแทนผูสมัครตองอยูในทีซ่ึง่จัดไว ณ ทีเ่ลือกตัง้ซึง่สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได  

และหามมิใหปฏิบตัหินาทีเ่ปนกรรมการประจําหนวยเลอืกตัง้หรอืจบัตองบตัรเลอืกตัง้

หรือกลาวโตตอบกับกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหรือระหวางกันเองโดยประการที่จะเปนอุปสรรค

แกการเลือกตั้ง 

ตัวแทนผูสมัครอาจรองทักทวงไดเมื่อเห็นวากรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปฏิบัติการไมถูกตอง 

ตามกฎหมาย ในกรณีเชนนี้ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจดบันทึกคําทักทวงนั้นไว 

ถาตัวแทนผูสมัครกระทําการอันจะเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้ง และกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

ไดตักเตือนแลวแตยังขัดขืน  คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหตัวแทนผูสมัครออกไปจาก

ที่เลือกตั้ง 



หมวด  ๖ 
คาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง

มาตรา ๖๐ ใหผูอํานวยการการเลอืกตัง้ประจําจงัหวดัประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจาย ใน

การเลือกตัง้ของผูสมคัร  ตามหลักเกณฑ  วธิกีาร  และระยะเวลาทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้กําหนด  

คาใชจายที่กําหนดตามวรรคหนึ่งใหมีผลใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการกําหนดใหม และในกรณีท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาคาใชจายดังกลาวไมเหมาะสม  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังให 

ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศกําหนดใหมใหเหมาะสมตอไป คาใชจายท่ีกําหนดใหม มิให

ใช้บังคับกับการเลือกตั้งท่ีอยูในระหวางดําเนินการหรือที่จะมีขึ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ   

กําหนดคาใชจายใหม 

หามมิใหผูสมคัรใชจายในการเลือกตัง้เกินจำนวนเงินคาใชจายทีก่ำหนดตามวรรคหนึง่หรือ วรรคสอง  

แลวแตกรณ ี จำนวนเงินคาใชจายดังกลาวใหรวมถงึบรรดาเงนิทีบ่คุคลอืน่ไดจายหรอืรบัวา จะจายแทน  

และทรพัยสนิทีบ่คุคลอืน่ไดนำมาใหใชหรอืยกใหโดยไมคดิคาตอบแทน  ทัง้นี ้ เพือ่ประโยชน ในการหาเสยีง

เลอืกตัง้ของผูสมัครโดยผูสมคัรรบัรูหรือยินยอม ในกรณีทีน่ำทรัพยสินมาใหใช  ใหคำนวณ ตามอตัราคาเชา

หรอืคาตอบแทนตามปกตใินทองทีน่ัน้ 

บรรดาเงินทีบ่คุคลอืน่ไดใชจายในการโฆษณาหาเสยีงเลอืกตัง้ใหผูสมัครและผูสมัครไดรับ ทราบ 

ถงึการกระทำดงักลาวแลว  ใหถอืวาเปนจำนวนเงินคาใชจายทีผู่สมคัรรับรูหรือยินยอมตามวรรคสาม  

เวนแตผูสมัครจะไดแจงตอผูอำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดวาไมยินยอมใหมีการกระทำเชนวาน้ัน 

ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการกระทำดังกลาว  ในการนี้  ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำ 

จังหวัดดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อมิใหมีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกลาวอีกตอไป 

มาตรา ๖๑ ในการคำนวณคาใชจายของผูสมัครสำหรับการเลือกตั้งแตละครั้ง  ใหคำนวณ ตาม 

คาใชจายที่ใชจายจริงในการเลือกตั้งในระหวางระยะเวลา  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ  ใหคำนวณคาใชจายที่ใชจายไป 

ตั้งแตหนึ่งรอยแปดสิบวันกอนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งแทนตำแหนงที่วาง  ใหคำนวณคาใชจายที่ใชจายไปตั้งแตวันที่ 

ตำแหนงวางลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชนในการดำเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งใหเปนไป โดยสุจริต และ 

เที่ยงธรรม  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปก็ได 



มาตรา ๖๒ ภายในเกาสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผูสมัครตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายใน การเลือกตั้ง  

พรอมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนตามความจริงตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปดประกาศบัญชีรายรับและรายจายตามวรรคหนึ่งไว ณ สํานักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  และ สถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

รายละเอียดและวิธีการจัดทําบัญชีรายรับและรายจายตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ ผูสมคัรผูใดยืน่บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตัง้โดยไมถูกตองครบถวน หรือเมือ่ผูอํานวย 

การการเลอืกตัง้ประจําจังหวดัมีเหตอุันควรสงสัยหรือไดรับแจงโดยมีหลักฐานอนัสมควร วาผูสมัครผูใดใชจายในการเลือกต้ัง

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศประเภทของคาใชจายในการเลือกตั้งไวเปนตัวอยาง ใหผูสมัคร  

และประชาชนทราบเปนการทั่วไป  ประกาศดังกลาวใหมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีที่ผูสมัครผูนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เห็นวาผูนั้นกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองตอศาลอุทธรณ หรือศาลอุทธรณภาค 

เพื่อใหมคีําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นและสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมแทนสําหรับตําแหนงที่วาง แตทั้งนี้ไมกระทบกับ

กิจการที่ผูน้ันไดกระทาํไปในหนาทีก่อนวันที่ศาลอุทธรณ หรือศาลอุทธรณภาคมีคําสั่งในการนี้ใหศาลอุทธรณ หรือศาล

อุทธรณภาคพจิารณาและมีคําสั่งภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคํารองคําสั่งของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณ

ภาคใหเปนที่สุด 

กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่นาเชื่อไดวา ผูสมัครผูใดใชจายใน 

การเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่ผูอาํนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดใหแจงผูอํานวยการ 

การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งตอไป 

เกินจํานวนเงินคาใชจายท่ีผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศกําหนดใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดทําการ 

สอบหาขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดย่ืนบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกต้ัง หรือภายใน 

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือไดรับแจงแลวแตกรณีถาผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

เห็นวาผูสมัครผูนั้นมีการกระทําดังกลาว  ใหแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย  ตอไปโดยเร็ว 

ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานการดําเนินการตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการ การเลือกตั้ง 

ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รูผลการสอบหาขอเท็จจริง  



มาตรา ๖๔ เพื่อประโยชนแหงความเที่ยงธรรมและความเปนระเบียบเรียบรอย  ใหผูสมัครหาเสียง

เลือกตั้งไดภายในกำหนดเวลา ดังตอไปนี้  

(๑) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ  ใหกระทำไดตั้งแตหนึ่งรอย

แปดสิบวันกอนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬกาของวันกอนวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือวามีการยุบสภา  ใหกระทำได 

ตั้งแตวันยุบสภาหรือวันที่ถือวามีการยุบสภาจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬกาของวันกอนวันเลือกตั้ง 

(๓) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตำแหนงวางอันมิใชเพราะเหตุครบวาระหรือครบอายุ  

ใหกระทำไดตัง้แตวนัทีต่ำแหนงวางลงจนถงึเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬกาของวนักอนวนัเลอืกตัง้ 

(๔) ในกรณีมีการสัง่ใหมีการเลอืกตัง้ใหม  ใหกระทำไดตัง้แตวันทีม่คีำสัง่ใหมีการเลอืกตัง้ใหม 

จนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬกาของวันกอนวันเลือกตัง้ 

(๕) ในกรณีมีการสั่งใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหม  ผูใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได  เวนแตคณะ 

กรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเปนอยางอื่นโดยคำนึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม 

มาตรา ๖๕ หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทำการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

ลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น ใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือการชักชวนใหไปลงคะแนน

ไมเลือกผูใดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นดวยวิธีการ  ดังตอไปนี้  

(๑) จัดทำ  ให  เสนอให  สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให ทรัพยสิน หรือ ผล ประโยชนอื่นใด

อันอาจคำนวณเปนเงินไดแกผูใด 

(๒) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาจะโดยตรง หรือโดย

ออมแกชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัดหรือศาสนสถานอื่น  สถานศึกษา สถานสงเคราะห  หรือ สถาบันอื่นใด 

(๓) ทำการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ 

(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด 

(๕) หลอกลวง  บังคับ  ขูเข็ญ  ใชอิทธิพลคุกคาม  ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิด

ในคะแนนนิยมของผูสมัครใด 



หามมิใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  เวนแต เปนการ

กระทําตามหนาที่และอํานาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือ

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหมที่มีลักษณะ ตามวรรคหนึ่งภายในเกาสิบ

วันกอนวันครบวาระการดํารงตําแหนงหรือกอนการลาออกจากตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี  

ใหถือวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือปลัดองคกร ปกครองสวนทองถิ่นนั้นกระทําการ

อันเปนการฝาฝนขอหามตามวรรคหนึ่ง เวนแตโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวมีลักษณะเปนการบรรเทาทุกขจาก

ภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติสาธารณะ หรือเปนโครงการหรือ กิจกรรมตอเนื่องที่กระทําเปนปกติอยูแลว  

หรือเปนโครงการที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

การประกาศนโยบายหรือการดําเนินการตามแนวทางในการแกไขปญหาตามหนาที่และอํานาจ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยวิธีการใชจายจากเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

มิใหถือวาเปนกรณีตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เวนแตเปนการโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายที่ไมสอดคลองกับ 

หนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดดําเนินการใด

อันมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา และวินิจฉัย  

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยวาการดําเนินการนั้นมีลักษณะเปนการตองหามดังกลาวใหคณะกรรมการ

การเลือกตั้งสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป  

ความผิดตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ใหถือวาเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสงเรื่องใหสาํนักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินดําเนินการตามหนาที่และอํานาจได 

มาตรา ๖๖ เพื่อใหการหาเสียงเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย  สุจริต  และเที่ยงธรรม คณะ

กรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครก็ได   

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งแลวหามผูสมัครดําเนินการหรือ 

ยินยอมใหมีการดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกลาว  

ผูสมัครผูใดมีผูชวยหาเสียงจํานวนเทาใด  ใหแจงสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 

จังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผูชวยหาเสียง  หนาที่  และคาตอบแทนผูชวยหาเสียง  ทั้งนี้  ตามวิธีการ 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  

คาตอบแทนตามวรรคสามตองนําไปรวมเปนคาใชจายในการเลือกตั้งดวย 



มาตรา ๖๗ หามมิใหผูสมัครจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง 

หรือนํากลับจากที่เลือกตั้ง  หรือจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน  โดยไมตอง 

เสียคาโดยสารหรือคาจางซึ่งตองเสียตามปกติ 

หามมิใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  เพื่อจูงใจหรือควบคุมใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน 

เลือกหรือลงคะแนนไมเลือกผูสมัครผูใด 

บทบัญญัติในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการที่หนวยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออํานวย ความ

สะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

มาตรา ๖๘ หามมิใหผูใดซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการเลือกตั้ง หรือ กระทําการ

ใด ๆ  เพื่อประโยชนแกการเลือกตั้งโดยประการที่อาจเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร  ทั้งนี้  เวนแตการ 

กระทํานั้นเปนการชวยราชการตามที่ทางราชการรองขอ  หรือเปนการประกอบอาชีพตามปกติ โดยสุจริต

ของผูนั้น  

มาตรา ๗๐ หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ  อันเปนคุณหรือ เปน

โทษแกผูสมัคร  นับตั้งแตเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๗๑ การปดประกาศหรือติดแผนปายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังจะกระทําได เฉพาะใน

สถานที่ รวมท้ังมีขนาดและจํานวนไมเกินท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผูซ่ึงคณะกรรมการ การเลือกต้ัง

มอบหมายกําหนด  

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และความปรากฏ ตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมวาโดยทางใดวาการหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝาฝน หรือไมถูกตองตามพระราช

บัญญัตินี้  หรือคําสั่ง  ระเบียบ หรือขอบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

มีหนาที่แจงขอเท็จจริงใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปโดยพลันและมีอํานาจสั่งใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข 

เปลี่ยนแปลง  หรือลบขอมูลโดยทันที

มาตรา ๗๔ เมื่อไดมีประกาศกําหนดท่ีเลือกต้ังตามมาตรา ๒๓ แลว หามมิใหผูใดนําส่ิงพิมพ  

แผนประกาศ  หรือส่ิงอื่นใด  มาปดหรือแสดงไวภายในท่ีเลือกต้ัง  เวนแตเปนการดําเนินการ ตามคําสั่ง

ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชนในการอํานวย ความสะดวก

แกผูใชสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 



ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ  แผนประกาศ  หรือสิ่งอื่นใด  ปดหรือแสดงไวภายในที่เลือกตั้งอยูกอนหรือ 

ในวันเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งทำลาย ปกปด หรือ นำออกไป

ไวนอกที่เลือกตั้ง 

หมวด  ๗ 
การออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๙๑ หามมิใหผูใดจายแจก หรือใหเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดแก ผูมีสิทธิ 

เลือกตั้งเพื่อจูงใจมิใหไปออกเสียงลงคะแนน  หรือกระทำการใดๆ  เพื่อมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียง 

ลงคะแนน 

        ผูใดมีบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีสิทธิเลือกตั้งผูอื่นตั้งแตสองคนขึ้นไปไวในความครอบครอง 

โดยไมมีเหตุอันสมควรในระหวางวันประกาศใหมีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง ใหถือวาผูนั้น 

กระทำการตามวรรคหนึ่ง 

       มาตรา ๙๒ หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียกรับ  หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน  หรือ ประโยชน 
อื่นใดสําหรับตนเอง หรือผูอื่นเพื่อลงคะแนนเลือก หรือลงคะแนนไมเลือกผูสมัครผูใด หรืองดเวนไมลงคะแนน
ใหแกผูสมัครผูใด 

หมวด  ๘ 
การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง 

   มาตรา ๑๐๖ เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ตาม

มาตรา ๑๐๒ แลวเห็นวาการเลือกตั้ง และการนับคะแนนเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมใหรายงานตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง 

 ในกรณีที่มีผูรองเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรวาการนับคะแนนเลือกตั้ง มิไดเปนไปโดยสุจริต  หรือ 

เที่ยงธรรม ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ถาคณะ 

กรรมการการเลือกตั้งเห็นดวยกับรายงานดังกลาวใหมีคําสั่งใหนับคะแนนเลือกตั้งใหม การนับคะแนนใหม่ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานอันควรเชื่อ ไดวา 

มีการฝาฝนมาตรา ๖๕ หรือมีกรณีอื่นที่ทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหรายงานตอ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน 



 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายงานตามวรรคสาม หรือเมื่อมีกรณีที่คณะกรรมการการเลือก

ตั้งมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรวามีการฝาฝนมาตรา  ๖๕  หรือมีกรณีอื่นที่ทําให การเลือก

ตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการไตสวนโดยพลัน ถาผลการ

ไตสวนปรากฏวามีมูล ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม เวนแตการฝาฝน หรือความ

ไมสุจริตหรือไมเที่ยงธรรมดังกลาวมิไดเกี่ยวของกับผูไดคะแนนในลําดับที่จะไดรับเลือกตั้งในกรณี เชนนี้ใหดํา

เนินการเพื่อใหมีการลงโทษผูกระทําความผิดตอไปโดยเร็ว 

 เพื่อประโยชนในการหาความจริง  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่และอํานาจไตสวน 

ครอบคลุมถึงการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งที่มิไดมีเหตุสงสัยดังกลาวตามที่เห็นสมควรดวย 

  มาตรา ๑๐๗ กอนประกาศผลการเลือกตั้ง  ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไตสวน แลว

เห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใดกระทําการอันเปนเหตุใหการเลือกตั้งนั้นมิไดเปนไป โดย สุจริต

หรือเที่ยงธรรมหรือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอื่นกระทําสนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจให

บุคคลอื่นกระทําการดังกลาว หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น  ให 

คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครที่กระทําการเชนนั้นทุกรายไวเปนการ 

ชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง 

 คําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด ในกรณีที่ปรากฏตอคณะ กรรมการ

การเลือกตั้งวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง  ไมวาเปนการกระทําของผูใด ถาเห็นวา

ผูสมัครผูใดจะไดรับประโยชนจากการกระทํานั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหผูสมัคร ผูนั้นระงับ

หรือดําเนินการใดเพื่อแกไขความไมสุจริต หรือความไมเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนดในกรณ ีที่ผูสมัคร

ผูนั้นไมดําเนินการตามคําสั่งของ คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไมมีเหตุอันสมควรใหสันนิษฐานวา ผูสมัคร

ผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทํานั้น เวนแตผูสมัครนั้นจะพิสูจนไดวาไมมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว  

ในกรณีที่มีคําสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันออกเสียงลงคะแนน แตกอนวัน

ประกาศผลการเลือกตั้ง และผูสมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนเลือกตั้ง ในลําดับ ที่ ไดรับ

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม  

มาตรา ๑๐๘ เมื่อมีการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๗ แลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอ 

ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณา  ในกรณีที่ศาลพิพากษาวา ผูนั้นกระทําผิดตาม 

มาตรา  ๑๐๗  ใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผูนั้น เปนเวลาสิบป 

มากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและไดรับคะแนนมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือก ผูใดเปนผูได

รับเลือกตั้งตามจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 



เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแลวปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือก

ตั้งที่มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลอุทธรณ หรือ ศาล 

อุทธรณภาคเพื่อพิจารณา  ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยวาผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่มิไดเปนไปโดย สุจริต 

หรือเที่ยงธรรม ใหศาลสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมสําหรับการเลือกตั้งนั้น และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ เลือกตั้ง 

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูที่กระทําการอันเปนเหตุใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจรติหรือเที่ยงธรรม 

เปนเวลาสิบป 

การพิจารณาของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนําสํานวน

การสืบสวนหรือไตสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหลักในการพิจารณาและเพื่อประโยชนแหงความ 

ยุติธรรม  ใหศาลมีอํานาจสั่งไตสวนขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได 

เมื่อศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคมีคําสั่งรับคํารองตามวรรคสองไวพิจารณาแลวใหผูบริหาร 

ทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี หยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมิได้กระทําผิด 

ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นตองหยุดปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสี่  ใหรองผูบริหารทองถิ่น  เลขานุการ 

ผูบริหารทองถิ่น  ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นนั้นหยุดปฏิบัติหนาที่ดวย 

คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด 

   มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิก 

ถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใด  และเปนเหตุ ใหตองม ี

การเลือกตั้งใหม  ไมวาจะมีคํารองขอหรือไมใหศาลสั่งใหผูนั้นตองรับผิดในคาใชจายสําหรับ การ เลือกตั้ง 

ครั้งที่เปนเหตุใหศาลมีคําสั่งเชนวานั้น  จํานวนคาใชจายดังกลาวใหศาลพิจารณาจากหลักฐาน การ ใชจายที่ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอตอศาล 

คาใชจายที่ไดรับตามวรรคหนึ่ง  เมื่อหักคาใชจายของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว ที ่

เหลือจากนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูดําเนิน 

การ จัดการเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๑ การเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นใหผูสมัคร ซึ่งไดรับคะแนน 

เสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใด  เปนผูไดรับเลือกตั้ง  สําหรับการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาทองถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นไดหนึ่งคน ใหผูสมัครซึ่งไดรับคะแนน 

เสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใดเปนผูไดรับเลือกตั้ง แตในเขตเลือกตั้งที่มี 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นไดมากกวาหนึ่งคน ใหผูสมัครซึ่งไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลําดับ

ลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและไดรับคะแนนมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใดเปนผูไดรับเลือกตั้งตามจํานวน

สมาชิกสภาทองถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 



ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีผูสมัครไดคะแนนเลือกตั้งเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับ 

ผูไดรับเลือกตั้งไดตามวรรคหนึ่ง ใหผูสมัครที่ไดคะแนนเลือกตั้งเทากันจับสลากเพื่อใหไดผูไดรับเลือกตั้ง 

ครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  ซึ่งตองกระทําตอหนาผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นนั้น  ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหากไมมีผูสมัครผูใดไดรับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไมไดคะแนนมากกวาคะแนนเสียง

ที่ไมเลือกผูใด  ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม  และดําเนินการให

มีการรับสมัครผูสมัครรับเลือกตั้งใหม โดยผูสมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใน

การเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม  

มาตรา ๑๑๑ ในกรณทีีม่ีผูสมัครรับเลอืกตัง้เปนผูบริหารทองถิน่เทากับจ านวนผูบริหารทองถิน่ 

ทีจ่ะพงึมีในเขตเลือกตัง้นัน้  หรือในกรณทีีม่ผีูสมัครรับเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาทองถิน่เทากบัหรือนอยกวา 

จํานวนสมาชิกสภาทองถิน่ทีจ่ะพงึมีในเขตเลือกตัง้นัน้  ผูสมัครรับเลอืกตัง้จะไดรับเลอืกตัง้ตอเมือ่ไดรับ 

คะแนนเสยีงเลอืกตัง้ไมนอยกวารอยละสบิของจํานวนผูมีสทิธเิลือกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้  และมากกวา 

คะแนนเสยีงทีไ่มเลือกผูใด 

ในกรณีท่ีไมมีผูไดรับเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศ 

ใหมีการเลือกต้ังใหม  และดําเนินการใหมีการรับสมัครผูสมัครรับเลือกต้ังใหม โดยผูสมัครรับเลือกต้ังรายเดิม 

ทุกรายซ่ึงไมไดคะแนนมากกวาคะแนนเสียงท่ีไมเลือกผูใด ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกตั้งท่ีจะจัด

ขึน้ใหม 

มาตรา ๑๑๒ ในการดําเนนิการจัดใหมีการเลอืกตัง้ใหมตามมาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑ 

สําหรบัผูบรหิารทองถิน่  ใหดําเนนิการจนกวาจะมีผูไดรบัเลอืกตัง้ 

ในการดําเนินการจัดใหมีการเลือกต้ังใหมตามมาตรา ๑๑๐ ห รือมาตรา ๑๑๑ สําหรับ สมาชิก 

สภาทองถ่ิน หากไดจัดใหมีการเลือกตั้งใหมอีกครั้งหน่ึงแลว ยังไมมีผู ไดรับเลือกตั้ง ใหงดการจัดใหมี 

การเลือกต้ังตอไปและใหถือวาสภาทองถิ่นนั้นมีสมาชิกเทาท่ีมีอยู จนกวาสภาทองถิ่นนั้นจะครบวาระ 

เวนแตกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกําหนดจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นไวเปน

อยางอื่น 



หมวด  ๙ 
การดําเนินการตรวจสอบการเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๑๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผูสมัครมีสิทธิยื่นคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาการ

เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือท่ีตนสมัครรับเลือกต้ังแลวแตกรณี มิไดเปนไปโดยสุจริต

หรือเทีย่งธรรม  หรอืไมชอบดวยกฎหมาย 

ผูมีสิทธิย่ืนคัดคานการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึงอาจย่ืนคัดคานได ต้ังแตวันที่ประกาศใหมีการเลือกต้ัง 

จนถงึสามสิบวนันบัแตวนัประกาศผลการเลอืกตัง้  เวนแต 

(๑) การคัดคานเพราะเหตุตามมาตรา  ๖๐  หรือมาตรา  ๖๒  ใหยืน่ไดตัง้แตวันเลือกตัง้ จนถงึ

หนึง่รอยแปดสบิวนันับแตวันประกาศผลการเลือกตัง้ 

(๒) การคัดคานเกีย่วกบัการนับคะแนนใหคดัคานในระหวางเวลาทีย่ังนับคะแนนไมแลวเสร็จ 

หรือในกรณีคดัคานการรวมคะแนน  ใหคดัคานกอนประกาศผลการนับคะแนนทีห่นวยเลอืกตัง้ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับคําคัดคานการเลือกต้ังใหดําเนินการสืบสวนหรือไตสวน เพื่อ

หาขอเท็จจริงโดยพลัน  และพิจารณาดําเนินการตามหมวดน้ี แลวแตกรณีตอไป  ท้ังนี้  การยื่นคําคัดคาน 

การเลือกตัง้และการพจิารณาใหเปนไปตามวิธกีารทีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้กําหนด 

หมวด  ๑๐ 
บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๑๑๖ ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ากระท าการอันเป็น

การทุจริตในการเลือกตั้ง  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม 
มาตรา ๑๑๗ ผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งผูใ้ดขดัขวาง  หนว่งเหนีย่ว  หรอืไมใ่หค้วามสะดวก 

โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สทิธิเลอืกต้ังของผูใ้ต้บังคับบญัชาหรือลกูจ้าง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จ  เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน 

หรอืไมป่ฏบิติัตามพระราชบญัญติันี ้ ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิสองปหีรือปรบัไมเ่กนิสีห่มืน่บาท  และ 

ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีก าหนดห้าป ี

ถา้การกระท าตามวรรคหนึง่เปน็การเพ่ือจะแกลง้ใหผู้ส้มคัรนัน้ถกูเพิกถอนสทิธิเลอืกต้ังหรอื 

สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง  หรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลการเลอืกต้ัง  ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบป ี 

และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบป ี



ถา้การกระท าตามวรรคหนึง่เปน็การแจง้หรอืใหถ้อ้ยค าต่อคณะกรรมการการเลอืกต้ังหรอื 

ผูซ่ึ้งคณะกรรมการการเลอืกต้ังมอบหมาย  ต้องระวางโทษจ าคกุต้ังแต่เจด็ปถีงึสบิป ี และปรบัต้ังแต่ 

หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีก าหนดยี่สิบปี 

ถา้การกระท าตามวรรคสองหรอืวรรคสาม  เปน็การกระท าหรอืกอ่ใหผู้อ้ืน่กระท า  สนบัสนนุ

หรอืรูเ้หน็เปน็ใจของหวัหนา้พรรคการเมอืง  ใหถ้อืว่าพรรคการเมอืงนัน้กระท าการอนัอาจเปน็ภยัต่อ 

ความม่ันคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

มาตรา ๑๒๐ ผูใ้ดลงสมคัรรบัเลอืกต้ังโดยรูอ้ยูแ่ลว้ว่าตนเปน็ผูข้าดคณุสมบติัหรอืมลีกัษณะ

ต้องหา้มในการสมคัรรับเลอืกต้ัง  ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสบิปี  และปรบัต้ังแต่สองหม่ืนบาท

ถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ   ให้บัตรเลือกต้ังที่ตนได้รับมอบจากกรรมการ

ประจ าหนว่ยเลอืกต้ัง  ช ารุดหรอืเสยีหาย  ต้องระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท และมใิหถ้อืว่า 

เป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์  

ผูใ้ดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ  ใหบ้ตัรเลอืกต้ังช ารดุหรอืเสยีหายหรอืใหเ้ปน็บตัรเสยี 

อนัมใิชเ่ปน็การกระท าตามวรรคหนึง่  และเปน็การกระท าโดยมเีจตนาเพ่ือใหก้ารเลอืกต้ังไมเ่ปน็ไป 

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือกระท าด้วยประการใด  ๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรเลือกต้ังทีใ่ช้ได้  หรือท า

หรอืใชบ้ตัรปลอมเพ่ือใชใ้นการออกเสยีงลงคะแนน  ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหา้ป ี และปรบัไมเ่กนิ

หน่ึงแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีก าหนดสิบป ี
ถา้ผูก้ระท าความผดิตามวรรคหนึง่หรือวรรคสองเปน็เจา้พนกังานผูด้ าเนนิการเลอืกต้ัง 

ต้องระวางโทษจ าคกุต้ังแต่หนึง่ปถีงึสบิป ี และปรบัต้ังแต่สองหมืน่บาทถงึสองแสนบาท  และใหศ้าลสัง่

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีก าหนดยี่สิบปี 
มาตรา ๑๒๓ ผูใ้ดขาย  จ าหนา่ย  จา่ยแจก  หรือจดัเลีย้งสรุาทกุชนดิ  ในเขตเลอืกต้ัง 

ในระหว่างเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันกอ่นวันเลอืกต้ังหนึง่วัน  จนถงึเวลา ๑๘.๐๐  นาฬิกาของ 

วันเลือกต้ัง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๔ ผูใ้ดเลน่หรอืจดัใหม้กีารเลน่การพนนัขนัต่อใด ๆ  เกีย่วกบัผลของการเลอืกต้ัง 

ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสทิธิเลอืกต้ังของผูเ้ลน่มีก าหนดสบิปี  และเพิกถอนสทิธิสมคัรรับเลอืกต้ังของผู้จัด

ให้มีการเล่น 



ถา้การกระท าตามวรรคหนึง่เปน็การกระท าของผูส้มัคร  ต้องระวางโทษจ าคกุต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบป ี 

หรอืปรบัต้ังแต่สองหมืน่บาทถงึสองแสนบาท  หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสทิธิสมคัร 

รับเลือกต้ังของผู้สมัครผู้น้ัน 
มาตรา ๑๒๕ ผูใ้ดฝา่ฝนืมาตรา  ๔๘  ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิสองป ี หรอืปรบัไมเ่กนิ 

สี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีก าหนดห้าปี  

มาตรา ๑๒๖ ผูใ้ดฝา่ฝนืมาตรา  ๕๔  มาตรา  ๖๕  (๑)  หรอื  (๒)  มาตรา  ๖๗  วรรคหนึง่  

มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  วรรคหนึง่  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  หรอืมาตรา  ๑๐๑ 

ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึสิบปี  หรือปรับต้ังแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีก าหนดยี่สิบปี 
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  หรือมาตรา  ๖๙  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึง่ปี

ถึงสิบปี  หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลอืกต้ัง

ของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี  

ในกรณทีีผู่ฝ้า่ฝนืตามวรรคหนึง่เปน็การฝา่ฝนืมาตรา  ๙๒  ถา้ผูน้ัน้ได้แจง้ถงึการกระท าอนัเป็น

การฝา่ฝนืนัน้ต่อคณะกรรมการการเลอืกต้ังหรอืผูซ่ึ้งคณะกรรมการการเลอืกต้ังมอบหมายกอ่นถกูจบักมุ  

ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังหรือสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

ในกรณทีีศ่าลมคี าพิพากษาถงึทีส่ดุใหล้งโทษผูก้ระท าความผดิตามมาตรา  ๖๕  (๑)  หรอื  (๒)  

ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนน าจับไม่เกินก่ึงหนึ่งจากจ านวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความน าจับ 

มาตรา ๑๒๗ ผูส้มคัรผูใ้ดฝา่ฝนืมาตรา  ๖๐  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจ าคกุต้ังแต่หนึง่ป ี

ถงึหา้ป ี หรอืปรบัต้ังแต่สองหมืน่บาทถงึหนึง่แสนบาท  หรอืปรบัเปน็จ านวนสามเทา่ของจ านวนเงนิ 

ทีเ่กนิจ านวนคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกต้ังทีผู่อ้ านวยการการเลอืกต้ังประจ าจงัหวัดประกาศก าหนด  แลว้แต่

จ านวนใดจะมากกว่ากัน  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีก าหนดสิบป ี

มาตรา ๑๒๘ ผูส้มคัรผูใ้ดไม่ยืน่บัญชรีายรบัและรายจา่ยต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด  หรอืจงใจยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๖๒  ต้องระวางโทษ

จ าคกุไมเ่กนิสองป ี หรอืปรบัไมเ่กนิสีห่มืน่บาท  หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสทิธิเลอืกต้ัง

ของผู้นั้นมีก าหนดห้าป ี

ถา้บญัชรีายรบัและรายจา่ยทีย่ืน่ตามมาตรา  ๖๒  เปน็เทจ็  ผูส้มคัรต้องระวางโทษจ าคกุต้ังแต่

หนึง่ปถีงึหา้ป ี และปรบัต้ังแต่สองหมืน่บาทถงึหนึง่แสนบาท  และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสทิธิเลอืกต้ังของ 

ผู้นั้นมีก าหนดสิบป ี



มาตรา ๑๒๙ ผู้ใด 

(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๔  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรา  ๗๓  

หรือ 

(๒) ฝ่าฝืนมาตรา  ๖๖   วรรคสอง  มาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๔  วรรคหนึ่ง 

ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๑๓๐ ผูใ้ดฝา่ฝนืมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหา้ป ี  หรอื 

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีก าหนดห้าป ี

มาตรา ๑๓๑ ผูซ่ึ้งมไิด้มสีญัชาติไทยผูใ้ดฝา่ฝนืมาตรา  ๖๘  ต้องระวางโทษจ าคกุต้ังแต่หน่ึงปี

ถึงสิบปี  และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  

มาตรา ๑๓๒ ผูใ้ดปดิประกาศหรอืติดแผน่ปา้ยเกีย่วกบัการเลอืกต้ังโดยไมเ่ปน็ไปตามที่

คณะกรรมการการเลอืกต้ังหรอืผูซ่ึ้งคณะกรรมการการเลอืกต้ังมอบหมายก าหนดตามมาตรา  ๗๑ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง  ใหน้ าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ความผิดได้เกิดขึ้น 

มาตรา ๑๓๓ ผูใ้ดฝา่ฝนืมาตรา  ๙๖  หรอืจงใจขดัขวางการขนสง่หบีบตัรเลอืกต้ัง  หรอื

กระท าด้วยประการใด ๆ  เพ่ือใหก้ารขนสง่หบีบตัรเลอืกต้ังลา่ชา้  ต้องระวางโทษจ าคกุต้ังแต่หนึง่ปี 

ถงึสบิป ี และปรบัต้ังแต่สองหมืน่บาทถงึสองแสนบาท  และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสทิธิเลอืกต้ังของผูน้ัน้ 

มีก าหนดยี่สิบปี 
มาตรา ๑๓๖ ผูใ้ดฝา่ฝนืมาตรา  ๙๑  วรรคหนึง่  ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิสบิป ี หรอื 

ปรบัไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีก าหนดสิบป ี

มาตรา ๑๓๘ ในการสบืสวนหรอืไต่สวน  หากปรากฏว่าการใหข้อ้มลู  การชีเ้บาะแสหรอื

ค าใหก้ารของบคุคลซ่ึงมสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืมสีว่นรว่มในการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติันีร้ายใด 

จะเปน็ประโยชนใ์นการพิสจูนก์ารกระท าความผดิของผูก้ระท าความผดิคนอืน่ทีเ่ปน็ตัวการส าคญั  และ
สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดนั้น  คณะกรรมการ

การเลือกต้ังจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติไม่ด าเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว  ให้สิทธิในการด าเนินคดีอาญา

เป็นอันระงับไป  เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ  หรือไม่ไปเบิกความ  

หรอืไปเบกิความแต่ไมเ่ปน็ไปตามทีใ่หก้ารหรอืใหถ้อ้ยค าไว้  ใหก้ารกนับคุคลไว้เปน็พยานนัน้สิน้สดุลง 

และคณะกรรมการการเลือกต้ังอาจด าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 



บทเฉพาะกาล 

มาตรการในการกนับคุคลไว้เปน็พยานตามวรรคหนึง่  และการเพิกถอนการกนัไว้เปน็พยาน 

ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด  

มาตรา ๑๓๙ ในกรณทีีพ่ระราชบญัญติันีบ้ญัญติัใหศ้าลสัง่เพิกถอนสทิธิเลอืกต้ังโดยมกี าหนด

ระยะเวลาหรอืสัง่เพิกถอนสทิธิสมคัรรบัเลอืกต้ัง  ใหก้ารเพิกถอนสทิธิดังกลา่วมผีลในทนัทแีละเริม่นบั

ระยะเวลานบัแต่วันทีศ่าลมคี าสัง่หรอืค าพิพากษา  เว้นแต่ศาลอทุธรณห์รอืศาลอทุธรณภ์าคจะมคี าสัง่ 

หรือค าพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๔๐ ในกรณทีีป่รากฏว่ามกีารกระท าความผดิตามพระราชบญัญติันีเ้กดิขึน้ใน 

เขตเลอืกต้ังใด  ใหถ้อืว่าคณะกรรมการการเลอืกต้ังหรอืผูส้มคัรในเขตเลอืกต้ังนัน้เปน็ผูเ้สยีหายตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๔๑ ผูใ้ดกระท าความผดิตามพระราชบญัญติันีน้อกราชอาณาจกัร  จะต้องรบัโทษ 

ในราชอาณาจกัร  และการกระท าของผูเ้ปน็ตัวการด้วยกนั  ผูส้นบัสนนุ  หรอืผูใ้ชใ้หก้ระท าความผดินัน้  

แมจ้ะกระท านอกราชอาณาจกัร  ใหถ้อืว่าตัวการ  ผูส้นบัสนนุ  หรอืผูใ้ชใ้หก้ระท าความผดินัน้ได้กระท า 

ในราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๔๒ ในการเลอืกต้ังครัง้แรกภายหลงัจากทีพ่ระราชบญัญติันีใ้ชบ้งัคบั  เมือ่คณะรกัษา

ความสงบแหง่ชาติเหน็สมควรใหม้กีารเลอืกต้ังสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ใด  ใหแ้จง้ใหค้ณะกรรมการการเลอืกต้ังทราบ  และเมือ่คณะกรรมการการเลอืกต้ังประกาศ

ก าหนดใหม้กีารเลอืกต้ังสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้แลว้ 

ใหป้ระกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติและค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติดังต่อไปนี ้
เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการงดการจดัใหม้กีารเลอืกต้ังสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  และ

ก าหนดวิธีการได้มาซ่ึงสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่สิน้ผลบงัคบัส าหรบัองคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินน้ัน  



ิ

(๑) ประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ  ที ่  ๘๕/๒๕๕๗  เรือ่ง  การได้มาซ่ึงสมาชกิ 

สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๒) ประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ  ที ่ ๘๖/๒๕๕๗  เรือ่ง  การได้มาซ่ึงสมาชกิ 

สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๓) ค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ  ที ่ ๑/๒๕๕๗  เรือ่ง  การได้มาซ่ึงสมาชกิ 

สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

(๔) ค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ  ที ่ ๒๒/๒๕๕๙  เรือ่ง  การได้มาซ่ึงสมาชกิ

สภาท้องถ่ินเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถ่ิน  ลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๕) ค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ  ที ่ ๒๙/๒๕๕๙  เรือ่ง  การได้มาซ่ึงสมาชกิ

สภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่เปน็การชัว่คราว  ในกรณทีีม่กีารจดัต้ังองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

เปน็เทศบาล  การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลีย่นแปลงฐานะของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๑  มถิุนายน 

พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๖) ค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ  ที ่ ๖๔/๒๕๕๙  เรือ่ง  การใหผู้ว่้าราชการ

กรงุเทพมหานครพ้นจากต าแหนง่  และการแต่งต้ังผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร  ลงวันที ่ ๑๘  ตุลาคม 

พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๗) ค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ  ที ่  ๖ /๒๕๖๐  เรือ่ง  การแต่งต้ังนายก 

เมืองพัทยา  ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ให้อ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตร ี

มาตรา ๑๔๓ ผูม้สีทิธิเลอืกต้ังผูใ้ดเสยีสทิธิเนือ่งจากไมไ่ด้ไปใชส้ทิธิเลอืกต้ังตามพระราชบัญญัติ

การเลอืกต้ังสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อยูก่อ่นวันทีพ่ระราชบญัญติันี ้

ใช้บังคับ  ให้การเสียสิทธิของผู้น้ันเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มาตรา ๑๔๔ พระราชบญัญติันี้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดทีม่ีความรับผิด

ตามพระราชบญัญติัการเลอืกต้ังสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และเพ่ือประโยชน์

แหง่การนี ้ ใหถ้อืว่าพระราชบญัญติัการเลอืกต้ังสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ยังมีผลใช้บังคับอยู ่



การกระท าใด ๆ  อนัเปน็ความผดิตามพระราชบญัญติัการเลอืกต้ังสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอื

ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ถ้าการกระท านัน้ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานสอบสวน  

พนกังานอัยการ  คณะกรรมการการเลอืกต้ัง  และศาล  มอี านาจด าเนนิการต่อไปตามพระราชบญัญติั 

การเลอืกต้ังสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยใหถ้อืว่าพระราชบญัญติั 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ยังมีผลใช้บังคับอยู ่

มาตรา ๑๔๕ บรรดาระเบยีบ  ประกาศ  ขอ้ก าหนด  ค าสัง่  หรอืมติของคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังที่ออกตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวันกอ่นวันทีพ่ระราชบญัญติันีใ้ชบ้งัคบั ใหม้ผีลใชบ้งัคบัต่อไปเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้ต่อ

พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัตินี ้

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตรี 



หมายเหต ุ :-  เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้ คอื  โดยทีบ่ทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญู 
แหง่ราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิหส้มาชิกสภาทอ้งถิน่ตอ้งมาจากการเลอืกตัง้  และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ใหม้าจาก 
การเลอืกตัง้หรอืมาจากความเหน็ชอบของสภาทอ้งถิน่  หรอืกรณอีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบพิเศษ 
จะมาโดยวิธีอ่ืนกไ็ด ้  แตต่อ้งค านงึถงึการมสีว่นรว่มของประชาชนดว้ย  โดยคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิเลอืกตัง้และ 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลอืกตัง้  รวมทั้งหลักเกณฑแ์ละวิธีการเลอืกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรอืผู้บริหารทอ้งถิน่  ให้เปน็ไป
ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ ซึง่ตอ้งค านงึถงึเจตนารมณใ์นการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติตามแนวทาง 
ทีบ่ัญญัติไว้ในรฐัธรรมนญู  จึงสมควรปรับปรงุกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้
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