
 
 

ค าน า 

  องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และราชการส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537                    
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และมีฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมในเวลาต่อมา พระราชบัญญัติฉบับนี้             
ได้ส่งผลให้มีการกระจายอํานาจสู่องค์กรประชาชนในระดับตําบลอย่างมาก โดยได้ยกฐานะสภาตําบล                   
ซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์คือ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน  3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า              
ปีละ 150,000 บาท ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล กล่าวได้ว่าการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลนี้            
เป็นผลผลิตหนึ่งของกระแสของสังคมที่ต้องการจะปฏิรูปการเมือง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลจึงเป็นมิติหนึ่ง
ของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น จึงมีความสําคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กท่ีสุด แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชน
ในพ้ืนที่ชนบทในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําร้อน จึงได้จัดทําคู่มือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยได้มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการ
แก้ไขปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ เป็นเครื่องมือในการอ้างอิง
ประกอบการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ทราบถึงตัวบทกฎหมาย อันเป็นการส่งเสริม
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารการจัดการที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมายที่
ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้  
 
 
 
            งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําร้อน 
         4  กันยายน  2562 
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พระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว ้ณ วันที ่๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี ่๔ ในรัชกาลปัจจบุนั 

 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผูบ้ริหาร
ท้องถิน่ 

 พระราชบัญญัตนิี้มีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบคุคล 

ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหก้ระทาํได้โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัตแิหง่กฎหมาย 

 เหตุผลและความจําเป็นในการจํากดัสิทธแิละเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบญัญตันิี้ เพื่อให้ 

การได้มาซึ่งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเปน็ไปตามหลกัธรรมาภิบาล และเปน็การปูองกัน 

และปราบปรามการทุจรติ ซึง่การตราพระราชบญัญตัินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญตัิไว้ในมาตรา ๒๖ 

ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยแลว้ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว้โดยคาแนะนาํและยินยอมของ 

สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตทิาหน้าที่รฐัสภา ดังต่อไปนี ้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิน่ 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒” 
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 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 (๒) พระราชบญัญตัิการเลอืกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้ริหารท้องถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 (๓) พระราชบญัญตัิการเลอืกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้ริหารท้องถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี ้

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารสว่นจังหวดั สภาเทศบาล สภาองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง 

 “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่น 

หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 “หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าพนักงานหรือ 

หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ            
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 “ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” หมายความว่า ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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 “นายอําเภอ” หมายความรวมถึงผู้อํานวยการเขตและปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํา                
กิ่งอําเภอด้วย 

 “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง                        
ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 “ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 “ผู้ได้รับเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 “การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 “วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่กําหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ                   
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 “เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กําหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 “หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กําหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําการออกเสียงลงคะแนน            
ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง 

 “ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่กําหนดให้ทําการออกเสียงลงคะแนน และให้หมายความ 

รวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย 

 “จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 

 “อําเภอ” หมายความรวมถึงเขต และกิ่งอําเภอด้วย 

 “ตําบล” หมายความรวมถึงแขวงด้วย 

 “ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 

 “ที่ว่าการอําเภอ” หมายความรวมถึงสํานักงานเขต และที่ว่าการกิ่งอําเภอด้วย 
 มาตรา ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้งให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ     
ซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งแทน.การจัดการเลือกตั้งให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงาน        
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ             
การเลือกตั้งหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือของ
หน่วยงานอื่นของรัฐนั้นหรือบุคคลอื่นใด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 ในการดําเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดการเลือกตั้ง
ร้องขอ 

 มาตรา ๖  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นประการอื่น การใดที่กําหนดให้แจ้ง          
ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร           
ให้บุคคลนั้น ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้
บัญญัติให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่               
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด 

ถ้ามิได้บัญญัตวิิธกีารไวเ้ปน็การเฉพาะ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยทําเป็นระเบียบ ประกาศ 

หรือคําสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป เมื่อประกาศ           
ในราชกิจจํานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามวรรคหนึ่งด้วย 

ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

 มาตรา ๗  กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง หรือปฏิบัติตามคําสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ หากได้กระทํา
โดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 
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 มาตรา ๘ การพิจารณาและมีคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค                           
ตามพระราชบัญญตัินี ้ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญศ่าลฎีกาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ซึ่งต้องกําหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในการนี้ อาจกําหนดให้ศาลชั้นต้น                
ที่มีเขตอํานาจในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับคําร้องแทนเพ่ือจัดส่งให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
วินิจฉัยหรืออาจให้ศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือดําเนินการอื่นที่จําเป็นแทนศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้  

 การปฏิบัติหน้าที่ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคเกี่ยวกบัการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

องค์คณะผู้พิพากษา ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ มีสิทธิได้รับ                
เบี้ยประชุมหรือคา่ตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

 มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจ 

ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 มาตรา ๑๐ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้ไม่เกินจํานวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง  การเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ 

 มาตรา ๑๑ ให้จัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นดํารงตําแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าวาระ       
การดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้ 

 ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกภาพของผู้ได้รับเลือกตั้ง              
เริ่มนับแต่วันเลือกตั้ง และให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ที่เหลืออยู ่
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 คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาให้มีการจัดการเลือกตั้ง                  
ตามวรรคหนึ่งได้ตามความจําเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีคําสั่งดังกล่าวด้วย 

 มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๒๕ โดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ประกาศให้มี 

การเลือกตั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการกําหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) วันเลือกตั้ง 

 (๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้มี                
การเลือกตั้ง และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 

 (๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง 

 (๔) จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งหรือผู้บริหารท้องถิ่น                    
ในเขตเลือกตั้ง 

 (๕) จํานวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรือตําบลหรือเขตท้องที่ที่อยู ่

ภายในเขตเลือกตั้ง 

 (๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 

 การกําหนดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งกําหนด 

 ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่น
ตามที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 

 มาตรา ๑๓ ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าที่จัดทํา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง 

 มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย                 
ในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด 
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 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง             

ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น                       

ตามความจําเป็น 

 มาตรา ๑๕ เพ่ือให้การดําเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

สุจริต และเที่ยงธรรม นอกจากหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้                 

ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการดําเนินการในเรื่องใด ๆ ได้ เท่าที่             

ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิี้ ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มผีลเป็นการตดัสิทธหิรอืลงโทษบุคคลใด 

และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 มาตรา ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการ                

การเลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา หรืองดเว้นการดําเนินการที่เกี่ยวกับ                

การเลือกตั้งตามที่บัญญัตใินพระราชบญัญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้นเพ่ือให้เหมาะสมแก่การดําเนินการ

เลือกตั้งใหม่ ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได้ 

 มาตรา ๑๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร               

เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวัน             

นับแต่วันเลือกตั้ง 

 ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ไม่ว่าจะมี                    

ผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ                

และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดําเนินการอื่นที่จําเป็น แล้วแต่กรณี

โดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง

และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว  หากมีความจําเป็นต้อง            

เรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าสมาชิก                  

สภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 



-8- 

 การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า                 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่มีการสั่งหรือคําวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานหรือรองประธาน             
สภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง             
ได้ดําเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างแล้ว แม้ภายหลังศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งว่าคําสั่งหรือคําวินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดําเนินการไปแล้ว 

 

หมวด ๒ 

เขตเลือกตั้ง หนว่ยเลือกตัง้ และที่เลอืกตัง้ 

 

 มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิก               
สภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจํานวน
ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนห้า
หมื่นคนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้ง ตามจํานวนสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครที่จะพึงมี โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีจํานวนราษฎรใกล้เคียงกัน 

 (๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้ง                    
ในกรณีที่อําเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับจํานวนสมาชิก             
ที่จะพึงมีในอําเภอนั้น 

 (๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร 

หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง                
และต้องมีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง 
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  (๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง               
เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 (๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น                  
จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 มาตรา ๒๐ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน
มากที่สุด และพ้ืนที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นทําให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพ้ืนที่ติดต่อกันได้ .จะกําหนดให้เขตเลือกตั้งมีพ้ืนที่              
ไม่ติดต่อกันเท่าที่จําเป็นก็ได้ 

 ในการกําหนดเขตเลือกตั้ง จะใช้แนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้ําเป็นแนวเขต
ของเขตเลือกตั้งก็ได้  

 การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๒๐ ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจํานวนราษฎรเป็นรายจังหวัด            
รายอําเภอ รายตําบล รายหมู่บ้าน รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนตําบล และรายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง 

ประกาศจํานวนราษฎรทั้งประเทศ 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอําเภอ เขตตําบล เขตหมู่บ้าน เขตเทศบาล          
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 มาตรา ๒๒ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น                
เป็นเขตเลือกตั้ง 
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 มาตรา ๒๓ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหน่วยเลือกตั้ง 

และที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

 การกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า     
ยี่สิบห้าวัน โดยให้ทําเป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่น              
ที่เห็นสมควร รวมทั้งให้จัดทําแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย 

 การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ให้กระทําได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น              
จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๔ การกําหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา ๒๓ ให้คํานึงถึงความสะดวกในการเดินทาง              
มาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน
น้อยจะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  สําหรับในเขตเทศบาล            
เขตเมืองพัทยา เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกําหนดให้ใช้แนวถนน ตรอก ซอย
หรือแยก คลอง หรือแม่น้ําเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 

 (๒) ให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ แต่ถ้าเห็นว่า  
ไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะกําหนดหน่วย
เลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้ 

 ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๒๓ ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีปูายหรือ
เครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศไว้ด้วย
และเพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือความปลอดภัยของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกําหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของ
หน่วยเลือกตั้งก็ได้แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 

 

 

 

 

 
 



-11- 
 

หมวด ๓ 
การดําเนนิการเลือกตัง้ 

 

 มาตรา ๒๕ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น                
เป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) รับสมัครเลือกตั้ง 

 (๒) กําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

 (๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 

 (๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และดําเนินการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 (๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผล             
การนับคะแนนเลือกตั้ง 

 (๖) ดําเนินการอื่นอันจําเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 การดําเนินการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม           
ในการเลือกตั้ง หรือมีเหตุจําเป็นอื่นใด คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งปลัดจังหวัด นายอําเภอ            
หรือปลัดอําเภอ เป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแทนก็ได้ 

 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือ                       
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กําหนด 

 

 
 



-12- 
 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ                  
การเลือกตั้งและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๒๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นจํากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้ง                 
หรือในเขตอําเภอท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ โดยจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัดหรืออําเภอนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
จํานวนไม่เกินสองคนด้วยก็ได้ แต่มิให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งเพ่ือทําหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะกรรมการดังกล่าว 

 หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และจํานวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด การแต่งตั้ง                
ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด              
เป็นผู้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งนั้นแทนก็ได้ 

 มาตรา ๒๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกําหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้ง                   
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ              
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 (๓) กํากับดูแลและอํานวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง             
และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

 (๔) กําหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน .และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง              
และรายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

 (๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมอบหมาย 
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 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด              
มีอํานาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้             
ตามสมควร 

 มาตรา ๒๘ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียง
ลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง 

 (๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งอย่างน้อยสองคน เพ่ือทําหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

 หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง การฝึกอบรม และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการ
เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบ
เห็นว่ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งผู้ใดปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทําการใดที่จะเป็นเหตุทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้แจ้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเปลี่ยนกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจํา              
ที่เลือกตั้งได้ตามที่เห็นสมควร 

 มาตรา ๒๙ ก่อนวันเลือกตั้ง หากมีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่ครบจํานวน ให้ผู้อํานวยการ 

การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา ๒๘ เป็นกรรมการประจํา             
หน่วยเลือกตั้งให้ได้ครบจํานวน 

 ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมา
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจํานวนแต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับ               
การแต่งตั้ง ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้กรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา                                      
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องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพ่ือแตง่ตัง้บุคคลตามมาตรา ๒๘ เป็นกรรมการประจาํหนว่ยเลือกตั้งเพิ่มเตมิ 

ให้ครบจาํนวนกอ่นการนบัคะแนนเลือกตัง้ 

 ในกรณตีามวรรคสอง หากไมม่ีกรรมการประจาํหนว่ยเลือกตั้งมาปฏิบตัหินา้ทีเ่ลยหรอืมาแต่นอ้ยกว่า
กึ่งหนึ่ง ให้ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตง่ตัง้บุคคลตามมาตรา 28                
เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในหนว่ยเลือกตั้งนั้น 

 หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการประจําหนว่ยเลือกตัง้ตามวรรคสองและ
วรรคสาม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 มาตรา ๓๐ เมื่อมีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น จัดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ผูอ้ํานวยการ 

การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือมีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ               
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้น            
ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ 

 ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งได้รับคําสั่งตามวรรคสองมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ผูอ้ํานวยการ 

การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

 มาตรา ๓๑ นอกจากหน้าท่ีตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ                
การเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ และพนักงานฝุายปกครองหรือ
ตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย               
ในการเลือกตั้ง 
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 ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกตั้งตามที่ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ 

 มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้พบการกระทําความผิด
แจ้งต่อพนักงานฝุายปกครองหรือตํารวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง 

 ถ้าผู้พบการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๘
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรยีบร้อยในการเลือกตั้ง ให้ดําเนินการกล่าวโทษหรือดําเนินการตามหน้าที่ 

และอํานาจ 

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ประจําที่เลือกตั้ง พบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง หรือได้รับแจ้งโดยมี
พยานหลักฐานอันน่าเชื่อถอื และผู้กระทําความผิดยังปรากฏตวัอยู่ในบริเวณที่เลือกตัง้ ให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัว
ผูก้ระทําความผิดส่งพนักงานสอบสวนดําเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระทําความผิดซึ่งหน้า 

 มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผู้สมัคร 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ในการเลือกตั้ง แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่
พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 

 มาตรา ๓๔ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทําการใด ๆ โดยมิชอบ              
ด้วยหน้าที่และอํานาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดําเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมาย มีอํานาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทํานั้นได้ 
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 ให้กรรมการการเลือกตัง้ที่พบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจสั่งให้ระงับการกระทํานั้นได้
แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

 มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อํานวยการ        
การเลือกตั้งประจําจังหวัด ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ               
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่             
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๓๖ ค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอําเภอ กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดตามบัญชีค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่าย
ค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้ โดยคํานึงถึงหน้าที่และอํานาจความรับผิดชอบและ
ความแตกต่างของปริมาณงานในการดําเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
หรือแต่ละแห่ง 

 มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ ควบคุมการพิมพ์            
และกําหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน            
การจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 

หมวด ๔ 

ผู้มีสิทธิเลือกตัง้และบญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง 

 

 มาตรา ๓๘ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 (๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว              
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
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 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง       
วันเลือกตั้ง และ 

 (๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด ในกรณีที่มี
การย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้ งหนึ่งภายในองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันทําให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า
หนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

 มาตรา ๓๙ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 (๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 

 (๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 (๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

 (๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 

 มาตรา ๔๐ ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุ
อันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดภายใน
เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายในเจ็ดวัน
ก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดําเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ทั้งนี้ การแจ้งเหตุดังกล่าวไม่
เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพ่ือชี้แจงเหตุ
ดังกล่าว โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ งแต่งตั้งแทน        
หรือจัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้                
 ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดตามวรรคหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า                    
เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเหตุ 
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 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 การแจ้งเหตุ วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ สถานที่รับแจ้งเหตุ             
การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ                
การเลือกตั้งกําหนด โดยในการกําหนดดังกล่าวให้คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย             
ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดรายละเอียดของเหตุที่ทําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้ 
สิทธิเลือกตั้งไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งด้วย 

 มาตรา ๔๑ เมื่อครบกําหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๔๐
หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

 ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้ผู้มี             
ส่วนได้เสียย่ืนคําร้องต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งตามมาตรา ๔๐ เพื่อดําเนินการแก้ไข ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด 

 มาตรา ๔๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจํากัดสิทธิ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

 (๒) สมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

 (๓) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย       
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 (๔) ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และ
ข้าราชการรัฐสภาฝุายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 

 

 

 

 

 
 


