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 มาตรา ๙๕ เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง และงดจ่ายบัตรเลือกตั้งแล้ว
ให้ทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้  และจัดทํารายการ
เกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จํานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่
เหลือแล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบ 

 ในกรณีที่ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน     
แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้น 

แสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตัง้ได้ และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ออกเสียงลงคะแนนเสรจ็สิ้น
แล้วจึงดําเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

 การดําเนินการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งกําหนด 

 มาตรา ๙๖ ตั้งแต่เวลาที่เปิดการออกเสียงลงคะแนน จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน             
ห้ามมิให้ผู้ใดเปิด ทําลาย ทําให้เสียหาย ทําให้เปลี่ยนสภาพ หรือทําให้ไร้ประโยชน์ หรือนําไปซึ่ง                  
หีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับหีบบัตรเลือกตั้งที่เก็บบัตรเลือกตั้งภายหลังจากการนับคะแนน
แล้วรวมตลอดทั้งบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้งได้จัดทําขึ้นด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นการกระทําตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด 

 

หมวด ๘ 

การนบัคะแนนเลอืกตัง้และการประกาศผลการเลือกตัง้ 

 

 มาตรา ๙๗ เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยให้กระทํา ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วย
เลือกตั้งและให้กระทําโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้ง 
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 ในการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้นับคะแนนสําหรับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใดด้วย 

 มาตรา ๙๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการใน             
การนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

 มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใด ๆ เพ่ือให้บัตรเลือกตั้งที่อยู่ในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง          
มีจํานวนผิดจากความจริง 

 มาตรา ๑๐๐ ในการนับคะแนนเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยด้วย   
เสียงข้างมากว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้นับบัตรเสีย             
เป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด 

 บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

 (๑) บัตรปลอม 

 (๒) บัตรที่มีการทําเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรเลือกตั้ง
นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้ง 

 (๓) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนน 

 (๔ ).บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ                       
ผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

 (๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด” 

 (๖) บัตรที่ได้ทําเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วทําเครื่องหมายในช่องทําเครื่องหมาย 

“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

 (๗) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดว่าเป็นบัตรเสีย 

 ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า “เสีย” และให้กรรมการประจํา                  
หน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน 
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 มาตรา ๑๐๑ ห้ามมิให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง    
นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง หรือกระทําการใดให้บัตรเลือกตั้งชํารุด
เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทําการใดแก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ หรือทํารายงาน
การเลือกตั้งผิดจากความจริง 

 มาตรา.๑๐๒.เมือ่มีการรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง.ณ.ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น จํานวนบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่
ทั้งหมด จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้                   
ให้กระทําโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที เพ่ือรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผล การนับคะแนนเลือกตั้ง
ของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
โดยเร็ว 

 การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง วิธีการและ
ระยะเวลาการเก็บรักษาและทําลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ให้เป็นไป           
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 มาตรา ๑๐๓ ถ้าการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจาก               
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปน็อย่างอื่น ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งสําหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยเร็ว เพ่ือให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนดวันและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งต่อไป
โดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือสูญหาย หรือ             
การนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้ 

ดําเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่สําหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นตามควรแก่กรณีก็ได้ 
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 มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่บัตรเสียตามมาตรา ๑๐๐ เป็นบัตรปลอม ให้คณะกรรมการประจํา        
หน่วยเลือกตั้งแยกบัตรปลอมออกไว้ต่างหาก และรายงานต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพ่ือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ                  
การเลือกตั้งพิจารณาดําเนินการ 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วให้มีหน้าที่ดําเนินการไต่สวน 
ตรวจสอบโดยพลัน ถ้ามิได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการทุจริต               
การเลือกตั้งหรือทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น
และสั่งให้ดําเนินการลงคะแนนใหม่.ในกรณีที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ                
บัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย.ในกรณีเช่นนั้น                   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะเปิด            
หีบบัตรเลือกตั้ง โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทน       
มาแทนตนก็ได้ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองว่าไม่มีการทุจริตหรือไม่มีกรณี
ไม่เที่ยงธรรม ให้ดําเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป 

 มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับ
จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือ พิจารณา               
สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้
ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และนําส่งหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่า
จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน .ให้สันนิษฐาน                          
ว่าการเลือกตั้งในหนว่ยเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ 
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ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย ทั้งนี้          
ให้นําความในมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

 ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งว่า การนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด
หรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่ง       
ให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด แต่ทั้งนี้ต้องกระทําภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง 

 ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคสามเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้ผู้ได้รับ
เลือกตั้งเดิมพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ งจากการนับ
คะแนนเลือกตั้งใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ดํารงตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิม 

 มาตรา ๑๐๖ เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดร้ับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๑๐๒ แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม           
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง 

 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
หรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ให้มีคําสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ การนับ
คะแนนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 ในกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 

มีการฝุาฝืนมาตรา ๖๕ หรือมีกรณีอื่นทีท่ําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้รายงานต่อ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคสาม หรือเมื่อมีกรณีที่คณะกรรมการ             
การเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ามีการฝุาฝืนมาตรา ๖๕ หรือมีกรณีอื่นที่ทําให้
การเลือกตั้งมิไดเ้ปน็ไปโดยสุจริตหรอืเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการไต่สวนโดยพลัน
ถ้าผลการไต่สวนปรากฏว่ามีมูล ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่การฝุาฝืน
หรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้คะแนนในลําดับที่จะได้รับเลือกตั้ง                
ในกรณีเช่นนี้ให้ดําเนินการเพื่อให้มีการลงโทษผู้กระทําความผิดต่อไปโดยเร็ว 
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 เพ่ือประโยชน์ในการหาความจริง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอํานาจไต่สวน
ครอบคลุมถึงการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มิได้มีเหตุสงสัยดังกล่าวตามที่เห็นสมควรด้วย 

 มาตรา ๑๐๗ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว
เห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป               
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทํา สนับสนุน หรือ            
รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทําการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วไม่ดําเนินการเพ่ือระงับ            
การกระทํานั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่ กระทําการ
เช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง 

 คําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด 

 ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีการกระทําอันเป็นการฝุาฝืนความใน                  
วรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระทําของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากการกระทํานั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือดําเนินการใดเพ่ือแก้ไขความไม่สุจริต         
หรือความไม่เที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนด.ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ดําเนินการตามคําสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทํานั้น 

เว้นแต่ผู้สมัครนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําดังกล่าว 

 ในกรณีที่มีคําสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันออกเสียงลงคะแนน                
แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้ง                    
ในลําดับที่ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

 มาตรา ๑๐๘ เมื่อมีการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๗ แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง               
ยื่นคําร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอํานาจเพ่ือพิจารณา ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า               
ผู้นั้นกระทําผิดตามมาตรา ๑๐๗ ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง                  
ของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี 

 เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเกิด จาก                  
การเลือกตั้งที่มิไดเ้ปน็ไปโดยสุจริตหรอืเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคําร้องต่อศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพ่ือพิจารณา ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้                
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เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สําหรับการเลือกตั้งนั้น และสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระทําการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเวลาสิบปี 

 การพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นําสํานวน               
การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการ พิจารณา และเพ่ือประโยชน์               
แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอํานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

 เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคําสั่งรับคําร้องตามวรรคสองไว้พิจารณาแล้ว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาทอ้งถิ่น แล้วแต่กรณี หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิด 

 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ
ผูบ้ริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

 คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด 

 มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด และเป็นเหตุ 

ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะมีคําร้องขอหรือไม่ให้ศาลสั่งให้ผู้นั้นต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายสําหรับ      
การเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุใหศ้าลมีคาํสั่งเช่นวา่นั้น จํานวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลพิจารณาจากหลักฐาน 

การใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อศาล 

 ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักค่าใช้จ่ายของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว    
ที่เหลือจากนั้นให้สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ดําเนินการ
จัดการเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๑ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ            
คะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง สําหรับ                
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัคร               
ซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง                       
แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้ง 
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มากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด              
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลําดับ 

ผู้ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้ง
ครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระทําต่อหน้าผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ให้ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ
ดําเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ 

 มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจํานวนผู้บริหารท้องถิ่น             
ท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตัง้นัน้ หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่เท่ากับหรือน้อยกว่า
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศ  
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ และดําเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง              
รายเดิมทุกรายซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง          
ที่จะจัดขึ้นใหม่ 

 มาตรา ๑๑๒ ในการดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑
สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น ให้ดําเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง 

 ในการดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา .๑๑๐ .หรือมาตรา .๑๑๑ .สําหรับ                  
สมาชิกสภาท้องถิ่น หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้งดการจัด         
ให้มีการเลือกตั้งตอ่ไป และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่นนั้นจะครบวาระ 
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เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกําหนดจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้                
เป็นอย่างอื่น 

 

หมวด ๙ 

การดําเนนิการตรวจสอบการเลือกตั้ง 

 

 มาตรา ๑๑๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง               
ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณี มิได้เป็นไป                 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
จนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่ 

 (๑ ).การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา .๖๐ .หรือมาตรา .๖๒ .ให้ยื่นได้ตั้ งแต่วันเลือกตั้ ง                  
จนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

 (๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ 
หรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคําคัดค้านการเลือกตั้งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน           
เพ่ือหาข้อเท็จจริงโดยพลัน และพิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ แล้วแต่กรณีต่อไป ทั้งนี้ การยื่นคําคัดค้าน       
การเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดัเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทําการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง หรืออาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามคาแนะนําตักเตือน ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําสั่งให้ระงับ
ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
สั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
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ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พ้นจากหน้าท่ี     
ส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคล
ซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่ 

 มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ี
ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้มีการดําเนินการ
ทางวินัยด้วย ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือดําเนินการทางวินัยต่อไป 

 

หมวด ๑๐ 

บทกําหนดโทษ 

 

 มาตรา ๑๑๖ ผู้ซึ่งกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระทําการอันเป็น              
การทุจริตในการเลือกตั้ง แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม 

 มาตรา ๑๑๗ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวก                
โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จ เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และ            
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

 ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ           
สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 
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 ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ              
ผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่                 
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

 ถ้าการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสาม เป็นการกระทําหรือก่อให้ผู้อื่นกระทํา สนับสนุน              
หรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทําการอันอาจเป็นภัยต่อ            
ความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

 มาตรา ๑๑๙ กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อํานวยการ                     
การเลือกตั้งประจําจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย                
ให้ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระทําการอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือกระทําการหรือละเว้นกระทําการโดยทุจริตหรือ 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 
ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท 
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

 มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมอบจากกรรมการ  
ประจําหน่วยเลือกตั้ง.ชํารุดหรือเสียหาย.ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท .และมิให้ถือว่าเป็น
ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย ์

 ผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใด .ๆ.ให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย                      
อันมิใช่เป็นการกระทําตามวรรคหนึ่ง และเป็นการกระทําโดยมีเจตนาเพ่ือให้การเลือกตั้งไม่เป็นไป               
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือกระทําด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ หรือทํา
หรือใช้บัตรปลอมเพ่ือใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกิน    
หนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 
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 ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง                    
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง           
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

 มาตรา ๑๒๒ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน
ถ้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือ           
ยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง                           
ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของ                   
วันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง                
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกําหนดสิบปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด
ให้มีการเล่น 

 ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท .หรือทั้งจําทั้งปรับ.และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 

 มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน                            
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

 มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๕๔ มาตรา ๖๕ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง           
มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๑๐๑                   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 
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 ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๖๕ (๓) (๔) หรือ (๕) หรือมาตรา ๖๙ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี         
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

 ในกรณีที่ผู้ฝุาฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการฝุาฝืนมาตรา ๙๒ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งถึงการกระทําอันเป็น     
การฝุาฝืนนั้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนถูกจับกุม    
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๖๕ (๑) หรือ (๒)       
ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนนําจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความนําจับ 

 มาตรา ๑๒๗ ผู้สมัครผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๖๐ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี                      
ถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นจํานวนสามเท่าของจํานวนเงิน                    
ที่เกินจํานวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนด แล้วแต่
จํานวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

 มาตรา ๑๒๘ ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หรือจงใจย่ืนเอกสารหรอืหลักฐานไมถู่กต้องครบถ้วนตามมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง    
ของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

 ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา ๖๒ เป็นเท็จ ผู้สมัครต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 
หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ                 
ผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

 มาตรา ๑๒๙ ผู้ใด 

 (๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๗๓ 

หรือ 

 (๒) ฝุาฝืนมาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง 

 ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 

 

 



-52- 
 

 มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๖๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือ                       
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

 มาตรา ๑๓๑ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี                
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นปูายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไม่เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกําหนดตามมาตรา ๗๑                     
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้นําส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความผิดได้เกิดขึ้น 

 มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๙๖ หรือจงใจขัดขวางการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือ         
กระทําด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี         
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น        
มีกําหนดยี่สิบปี 

 มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๘๕ วรรคสอง มาตรา ๘๖ หรือมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษ      
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

 มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี               
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือ                             
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

 มาตรา ๑๓๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการ              
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๑๓๘ ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล การชี้เบาะแสหรือ      
คําให้การของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้รายใด    
จะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทําความผิดของผู้กระทําความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการสําคัญ และ                         
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สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทําความผิดของผู้กระทําความผิดนั้น คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้ 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ดําเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว ให้สิทธิในการดําเนินคดีอาญา
เป็นอันระงับไป เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือไม่ไปเบิกความ
หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยคําไว้ ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง    
และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

 มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน      
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีกําหนด 
ระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่มนับ
ระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะมีคําสั่ง    
หรือคําพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

 มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นใน         
เขตเลือกตั้งใด ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษ      
ในราชอาณาจักร และการกระทําของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทําความผิดนั้น      
แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทําความผิดนั้นได้กระทํา     
ในราชอาณาจักร 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 มาตรา ๑๔๒ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ    
กําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว    
ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้ 
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เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
กําหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับสําหรับองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นนั้น 

 (๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก                     
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 (๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก            
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 (๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก          
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 (๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก        
สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 (๕) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก         
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล         
เป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน  
พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 (๖) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการ      
กรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 (๗) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายก            
เมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้อํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ        
ตามวรรคหนึ่งเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๑๔๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้               
ใช้บังคับ ให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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 มาตรา ๑๔๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิด
ตามพระราชบัญญตัิการเลอืกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และเพื่อประโยชน์
แห่งการนี้ ให้ถือว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕                  
ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

 การกระทําใด ๆ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ถ้าการกระทํานั้นยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวน 

พนักงานอัยการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และศาล มีอํานาจดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ                    
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติ                      
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

 มาตรา ๑๔๕ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด คําสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ                     
การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ 
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
        ผู้รับสนองพระราชโองการ 
    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
             นายกรัฐมนตรี 
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พระราชบัญญัติ 

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ               
ให้ประกาศว่า 
  โดยที่ เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย                             
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม        
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ         
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เป็นต้นไป 
  มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน  
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
  องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
มีกฎหมายจัดตั้ง 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่ของตน                  
และมีอํานาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
  กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  มาตรา .๖ .ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า .“คณะกรรมการการกระจายอํานาจ                      
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย 
  (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
  (๒ ).รั ฐ ม นต รี ว่ า ก า ร ก ร ะท ร ว ง ม หา ด ไทย .รั ฐ มน ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะทร ว ง ก า ร ค ลั ง                         
ปลัดกระทรวงมหาดไทย .ปลัดกระทรวงการคลัง .ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ .ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา.เลขาธิการ ก.พ..เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ                
สังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  (๓ ).ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจํ านวนสิบสองคน .ประกอบด้ วยผู้บริหาร                     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน .ผู้บริหารเทศบาลสามคน .ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลห้าคน                  
และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร .ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี                      
กฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน .ทั้งนี้ .โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือก                      
กันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 
  (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน .ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ                          
ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน .ด้านการพัฒนาท้องถิ่น .ด้านเศรษฐศาสตร์ .ด้านการปกครองส่วน                      
ท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ .และด้านกฎหมาย .ทั้งนี้.การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้                       
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 
  ให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน                      
ท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
  มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
  (๓).ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา.พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ.
หน่วยงานของรัฐ.รัฐวิสาหกิจ.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  (๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง__ 
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  (๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
  มาตรา .๘ .กรรมการตามมาตรา .๖ .(๓ ).พ้นจากตําแหน่ง เมื่ อลาออกโดยยื่นหนั งสือ                            
ลาออกต่อประธานกรรมการ หรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
  มาตรา .๙ .กรรมการตามมาตรา .๖ .(๔ ).มีวาระอยู่ ในตําแหน่ งคราวละสี่ปี .และอาจ                    
ได้รับสรรหาเป็นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
  ถ้ากรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง .ให้สรรหากรรมการแทน .และให้ผู้ซึ่งได้รับสรรหา                     
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  ในระหว่างที่ยังมิได้สรรหากรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง  และยังมีกรรมการ
เหลืออยู่เกินก่ึงหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
  มาตรา .๑๐ .นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ .กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจาก                    
ตําแหน่ง เมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
  (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
  (๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
  มาตรา.๑๑.การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุม .ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้                   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก .กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน        
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑).จัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติ                   
การเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 
  (๒ ).กําหนดกาจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
  (๓) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสําคัญ 
 


