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 (๕) ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๖) ดํารงตําแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ
เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การจํากัดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกําหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการ
จํากัดสิทธิครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหากกําหนดเวลาการจํากัดสิทธิ
ครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดให้กําหนดเวลาการจํากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

 มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อ             
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ ให้ถูกต้องตามความจริง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้              
โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอําเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ทําการองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

 ในกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า การจัดทําบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียน
บ้านเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลังการประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคําสั่งให้แก้ไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ 
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 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศโดยเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง มิให้ระบุเลขประจําตัว
ประชาชนของผู้มสีิทธิเลือกตัง้ สําหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตั้งทีจ่ัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ในการตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 

 มาตรา ๔๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน             
ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

 เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้รีบตรวจสอบหลักฐาน ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ผู้อํานวยการ  
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเพ่ิมชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจ้งให้        
ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบ แต่ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งให้
ผูอ้ํานวยการการเลือกตัง้ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธเิลือกตัง้ ให้มีคําสั่งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเลือกตัง้และให้แจ้งไปยงั
ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ในการนี้ ให้ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัตติามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้ผู้แจ้งหรือเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว 

 มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศ             
ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  เพ่ือให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น          
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

 เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้มีชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคําสั่งถอนชื่อ 
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ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบ ถ้าผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้
รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้อง
ทราบภายในสามวันนับแต่วันได้รับคําร้อง ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีคําสั่งถอนชื่อผู้นั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้นําความในมาตรา ๔๔ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นซึ่งมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านของตน เมื่อเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายนําหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีชื่อ
บุคคลนั้นอยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มีคําสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งและแจ้งให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ว 

 กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี
หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และยื่นคําร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ววินจิฉยัโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สุดสําหรับการเลือกตั้งครั้งนั้น 

 มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบคําพิพากษานั้นแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว                 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
บันทึกหรือปรับปรุงการบันทึกเดิมให้สอดคล้องกับคําพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น 

 มาตรา ๔๗ ในกรณีที่มีการถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๔๓ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๔๕ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพ่ิมชื่อบุคคลใดลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง                 
ของบุคคลใดตามมาตรา ๔๖ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                             
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แจ้งต่อผู้อํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพ่ือแก้ไขบัญชีรายชื่อ            
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ ให้ถูกต้องด้วย 

 มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ใน                   
การเลือกตั้งโดยมิชอบ 

 กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ใน                 
การเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการย้ายโดยมี
เหตุผลอันสมควร 

 (๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน    
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

 (๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง 

 (๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 

 ความในวรรคสอง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือพนักงาน
ของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน ทั้งนี้              
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 

หมวด ๕ 

ผู้สมัครรบัเลือกตัง้ 

 

 มาตรา ๔๙ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 (๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีนับถึง             
วันเลือกตั้ง สําหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 

 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร              
รับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
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 (๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 

 มาตรา ๕๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 

 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 

 (๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) หรือ (๔) 

 (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ                 
สมัครรับเลือกตั้ง 

 (๖) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

 (๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด            
อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ           
ถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 (๙) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน                    
เพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด                   
ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 (๑๐) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ                       
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน
ความผิดฐานเปน็ผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเปน็เจ้ามือหรือ
เจ้าสํานักกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน             
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

 (๑๑) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

 (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
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 (๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 (๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ     
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

 (๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 

 (๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

 (๑๗) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง      
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝุาฝืนหรือ             
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 (๑๘) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ 

โดยได้พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

 (๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก               
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี มายัง              
ไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

 (๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจํากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 (๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ   
เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

 (๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ 

เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

 (๒๓) เคยพ้นจากตําแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า     
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับหรือ                        
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จะกระทํากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบ
แทนหรือเอื้อประโยชนส์่วนตนระหวา่งกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

 (๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ             
อย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

 (๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ      
ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหนา้ที่และอํานาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบดว้ยหน้าทีแ่ละอํานาจ หรือประพฤติตน
ฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือมีความประพฤติในทางที่จะนํามา                      
ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตาํแหนง่ หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปี
นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

 (๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 

 มาตรา ๕๑ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่.พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและคา่ธรรมเนียมการสมคัรตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด 

 หลักฐานการสมัครตามวรรคหนึง่ ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทํา
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

 ค่าธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่มีหน้าที่ต้องคืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ใด 

 มาตรา ๕๒ เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับใบสมัครแล้ว 
ให้ตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วน               
ให้คืนเอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้นในทันที 
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 ในกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 

ผู้สมัครได้ส่งใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว ให้ออกหลักฐานการรับสมัคร            
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามลําดับการยื่นสมัคร และให้ทําสาเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน 

 ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของ               
การสมัครของผู้สมัครตามวรรคสอง และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อเห็นว่า
ถูกต้องและผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

 ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล รูปถ่าย และหมายเลขประจําตัว             
ของผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ทั้งนี้             
ให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ไว้ ณ ที่ปิดประกาศ
ดังกล่าวด้วย 

 การประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ไม่เป็นการตัดอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง              
ท่ีจะดําเนินการตามมาตรา ๕๖ 

 มาตรา ๕๓ เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกหลักฐาน              
การรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา ๕๒ วรรคสองแล้ว ผู้สมัครจะถอนการสมัครมิได้ 

 มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด                       
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้ง  

 ห้ามมิให้ผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง 

 มาตรา ๕๕ ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศตามมาตรา ๕๒ ให้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง                
มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามคําวินิจฉัยนั้น 
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 เพ่ือประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับคําร้องและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งอําจมอบอํานาจให้คณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉัยเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก็ได้ 

 มาตรา ๕๖ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้ง               
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง        
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว ถ้าความปรากฏหรือได้รับแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ยี่สิบวัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน และถ้ามี
หลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัคร 

 ให้นําความในมาตรา ๕๕ วรรคสองมาใช้บังคับกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

 การอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอํานาจ คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด                      
การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตั้ง และให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง 

 มาตรา ๕๗ ให้กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเรียงตามลําดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร
ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน 

 เมื่อได้กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครตามวรรคหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจําตัว
ผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

 การกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครและการจับสลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 มาตรา ๕๘ ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจําอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือ                 
แต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง                
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน 

 มาตรา ๕๙ ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้ 
และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง 
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หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่ 

การเลือกตั้ง  

 ตัวแทนผู้สมัครอาจร้องทักท้วงได้เมื่อเห็นว่ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติการไม่ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกคําทักท้วงนั้นไว้ 

 ถ้าตัวแทนผู้สมัครกระทําการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง และกรรมการประจําหน่วย
เลือกตั้งได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้ตัวแทนผู้สมัคร
ออกไปจากที่เลือกตั้ง 

 

หมวด ๖ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวธิีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรบัเลือกตัง้ 

 

 มาตรา ๖๐ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย               
ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 ค่าใช้จ่ายที่กําหนดตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการกําหนดใหม่ และในกรณี            
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เหมาะสม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่ง
ให้ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดใหม่ให้เหมาะสมต่อไป ค่าใช้จ่ายที่กําหนดใหม่
มิให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างดําเนินการหรือที่จะมีขึ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่                
วันประกาศกําหนดค่าใช้จ่ายใหม่ 

 ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่กําหนดตามวรรคหนึ่งหรือ             
วรรคสอง แล้วแต่กรณี จํานวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่า               
จะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นํามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม ในกรณีที่นําทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คํานวณ
ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น 

 บรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและผู้สมัครได้รับทราบ
ถึงการกระทําดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้หรือยินยอมตามวรรคสาม               
เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระทําเช่นว่านั้น                  
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ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระทําดังกล่าว ในการนี้ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดดําเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป 
 มาตรา ๖๑ ในการคํานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครสําหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้คํานวณ       
ตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คํานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป     
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้คํานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ตําแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป       
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปก็ได้ 
 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่าง         
ให้ผู้สมัคร และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
 มาตรา ๖๒ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน               
การเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด 
 ให้ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งไว้ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และ
สถานที่อื่นที่เห็นสมควร 
 รายละเอียดและวิธีการจัดทําบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๖๓ ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งโดยไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือ
เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่า
ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ประกาศกําหนด ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทําการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ             
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง หรือภายใน          
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หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแตว่ันที่มีเหตอุันควรสงสัยหรอืไดร้ับแจ้ง แล้วแต่กรณี ถ้าผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 

ประจําจังหวัดเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นมีการกระทําดังกล่าว ให้แจ้งพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไปโดยเร็ว 

 ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดรายงานการดําเนินการตามวรรคหนึ่ งต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้ผลการสอบหาข้อเท็จจริง 

 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเห็นว่าผู้นั้นกระทําการตามที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคําร้องต่อศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อใหม้ีคําสัง่เพิกถอนสิทธเิลือกตั้งของผู้นั้นและสั่งให้มกีารเลือกตัง้ใหม่แทนสําหรับ
ตําแหน่งที่ว่าง แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกับกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปในหน้าที่ก่อนวันที่ศาลอุทธรณ์หรือ               
ศาลอุทธรณ์ภาคมีคําสั่ง ในการนี้ให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาและมีคําสั่งภายใน                 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง คําสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด 

 กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่า              
ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ประกาศกําหนด ให้แจ้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

 มาตรา ๖๔ เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ผู้สมัคร              
หาเสียงเลือกตั้งได้ภายในกําหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ ให้กระทําได้ตั้งแต่                 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายจุนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

 (๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา ให้กระทําได้
ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

 (๓) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตําแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือ              
ครบอาย ุให้กระทําได้ตั้งแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

 (๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้กระทําได้ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
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 (๕) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคํานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม 

 มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไป 

ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์              
อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

 (๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง                
หรือโดยอ้อมแกชุ่มชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบัน
อื่นใด 

 (๓) ทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 

 (๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 

 (๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด               
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 

 ห้ามมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่                
เป็นการกระทําตามหน้าที่และอํานาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะ            
ตามวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือก่อนการลาออกจากตําแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระทําการอันเป็นการฝุาฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่โครงการหรือกิจกรรม
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติสาธารณะ หรือเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมต่อเนื่องที่กระทําเป็นปกติอยู่แล้ว หรือเป็นโครงการที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

 การประกาศนโยบายหรือการดําเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอํานาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   
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มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒) เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับ 

หน้าที่และอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 
ดําเนินการใดอันมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
และวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าการดําเนินการนั้นมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นดําเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 

 ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่งเรื่องให้สํานักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจได้ 

 มาตรา ๖๖ เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครก็ได้ 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามผู้สมัครดําเนินการ
หรือยินยอมให้มีการดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าวผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงจํานวน
เท่าใด ให้แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง 
หน้าที่ และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 ค่าตอบแทนตามวรรคสามต้องนําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย 

 มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนําผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือการเลือกตั้ง
หรือนํากลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้อง 

เสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ 

 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน
เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

 บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพ่ื ออํานวย             
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
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 มาตรา ๖๘ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง .หรือ                     
กระทําการใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้  
เว้นแต่การกระทํานั้นเป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ
โดยสุจริตของผู้นั้น 

 มาตรา ๖๙ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่กระทําการใด ๆ อันเป็นคุณหรือ                   
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทําตามหน้าที่และอํานาจ 

 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝุาฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ                
การเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระทําดังกล่าว                            
ในกรณีจําเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าท่ี
เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอําเภอ                   
หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้ 

 มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือ                
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

 มาตรา ๗๑ การปิดประกาศหรือติดแผ่นปูายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทําได้เฉพาะ                 
ในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจํานวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ               
การเลือกตั้งมอบหมายกําหนด 

 มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ให้ประชาชน              
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง 

 มาตรา ๗๓ ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และความปรากฏ               
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าโดยทางใดว่า .การหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝุาฝืนหรือไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือคําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการ              
การเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน  และมีอํานาจสั่งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที 

 มาตรา ๗๔ เมื่อได้มีประกาศกําหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา.๒๓.แล้ว.ห้ามมิให้ผู้ใดนํา                          
สิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการดําเนินการ                           
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ตามคําสั่งของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการอํานวย 

ความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือ               
ในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝุาฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทําลาย ปกปิด หรือ
นําออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง 

 

หมวด ๗ 

การออกเสียงลงคะแนน 

 

 มาตรา ๗๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่น            
ที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกําหนดค่าใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําไปใช้ใน
การเลือกตั้งตามอัตราท่ีกําหนดด้วยก็ได้ 

 การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                     
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 มาตรา ๗๖ การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทําได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 

 (๒) การลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้ง 

 การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                      
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยวิธีนั้นสามารถปูองกันการทุจริตในการเลือกตั้ง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า  และต้อง
เป็นวิธีการที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตัง้กําหนดให้มกีารออกเสียงลงคะแนนตาม (๒) มิให้นําความใน 

มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๙ มาใช้บังคับ 
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 มาตรา ๗๗ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด ในการกําหนดลักษณะของหีบบัตรเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคํานึงถึงหีบบัตรเลือกตั้ง
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่แล้วเพื่อให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวได้ต่อไป 

 มาตรา .๗๘ .ในวันเลือกตั้ งให้ เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้ งแต่ เวลา .๐๘ .๐๐ .นาฬิกา                 
ถึงเวลา.๑๗.๐๐.นาฬิกา.แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
เป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง 

 มาตรา ๗๙ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง            
นับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย 
และเมื่อถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
ในที่เปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า 
และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดแล้วให้ทําการบันทึก                    
การดําเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือ
ชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง 

 มาตรา ๘๐ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์               
จะออกเสียงลงคะแนนนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้ง แล้วให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียง
ลงคะแนน 

 บัตรประจําตัวประชาชน แม้จะหมดอายแุล้วก็ให้สามารถใช้ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้ 

 ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลอืกตั้งกําหนด 

 มาตรา ๘๑ การออกเสียงลงคะแนน ให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมายของ 
หมายเลขประจําตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําเครื่องหมายกากบาทในช่องทําเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
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 มาตรา ๘๒ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียง
ลงคะแนน .ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มี                
การอํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มี             
การช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ตามเจตนา           
ของบุคคลนั้น เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทําให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทํา
เครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทําการแทน 
โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็น
การออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร .อาจกําหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งสําหรับ               
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้                
สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง              
ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

 การอํานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิ              
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด การลงทะเบียน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซึ่งต้องคํานึงถึงความสะดวกของ                 
ผู้ขอลงทะเบียนด้วย 

 มาตรา ๘๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว .ให้พับ                  
บัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  แล้วให้
นําบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง หรือในกรณี
ตามมาตรา .๘๒.กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจะช่วยใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแทนก็ได้ .แต่ต้อง                      
ทําต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น 

 มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน 
หรือออกเสียงลงคะแนน 
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 มาตรา ๘๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน 

 ห้ามมิให้ผู้ใดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทําตามหน้าที่และอํานาจ 

 มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทําเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมาย               
ที่ลงคะแนน 

 มาตรา.๘๗.ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน .ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด            
ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 

 มาตรา.๘๘.ห้ามมิให้ผู้ใดนําบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง.โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนน             
โดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง 

 มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น
เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

 มาตรา .๙๐ .ห้ามมิให้ผู้ ใดกระทําการใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย .เพ่ือมิให้                    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง             
หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกําหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ 

 มาตรา.๙๑.ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย.แจก.หรือให้เงิน.ทรัพย์สิน.หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระทําการใด ๆ เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้ใดมีบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปไว้ในความครอบครอง
โดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัด จากวันเลือกตั้ง.ให้ถือว่า                    
ผู้นั้นกระทําการตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา .๙๒ .ห้ามมิ ให้ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งผู้ ใดเรียก .รับ .หรือยอมจะรับเงิน .ทรัพย์สิน .หรือ                
ประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรือ                   
งดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด 
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 มาตรา ๙๓ ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระทําได้
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น            
ก่อนวันเลือกตั้ง ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดที่เลือกตั้งใหม่               
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก  แต่ถ้าไม่อาจกําหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้                
ให้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้ง               
ประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

 ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ไม่ว่าจะมีการเริ่มลงคะแนนแล้วหรือไม่                  
ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น            
แล้วรายงานต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

 เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ผู้อํานวยการ             
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่สําหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สามารถจัดให้มี
การลงคะแนนเลือกตั้งได้ ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน               
และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว ถ้าจําเป็นจะจัดให้มีการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งที่อยู่
นอกหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ได้ 

 ในการดําเนินการตามวรรคสาม ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าจะไม่สามารถดําเนิน               
การเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดในมาตรา ๑๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยาย
ระยะเวลาออกไปตามที่สมควรก็ได้ 

 การดําเนินการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด 

 มาตรา ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง
ตามวันที่ผู้อํานวยการการเลือกตัง้ประจําจังหวัดกําหนด คณะกรรมการการเลือกตัง้จะกําหนดวันเลือกตั้ง
ใหม่ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง 

 

 

 

 

 

 


