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เรื่อง สาระส าคัญ 

(1) หน้าที่และอ านาจ 
การจัดการเลือกตั้ง 
 
 
 

     ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรจัดกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมี
อ ำนำจมอบหมำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำร
เลือกตั้ง หรือจัดกำรเลือกตั้งเอง หรือมอบหมำยให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐซึ่งมิใช่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรแทน (มำตรำ 5)   

(2) ก าหนดระยะเวลา 
การจัดการเลือกตั้ง 
 

     ก ำหนดให้จัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นภำยใน 45 
วันนับแต่วันที่สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นด ำรงต ำแหน่งครบวำระ 
หรือภำยใน 60 วันนับแต่วันที่สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นพ้นจำก
ต ำแหน่งเพรำะเหตุอื่นนอกจำกครบวำระ เว้นแต่กรณีสมำชิกสภำท้องถิ่น 

มีวำระด ำรงต ำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน จะไม่จัดให้มีกำรเลือกตั้งก็ได้ 
ทั้งนี้ กรณีมีควำมจ ำเป็นเมื่อมีพฤติกำรณ์พิเศษ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะมี
ค ำสั่งให้ย่นหรือขยำยระยะเวลำ ให้มีกำรเลือกตั้งโดยต้องระบุเหตุผลไว้ด้วย 
(มำตรำ 11) 

(3) การประกาศให้มี 
การเลือกตั้ง 

     เมื่อมีกรณีที่ต้องมีกำรเลือกตั้ง ให้ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 
ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง กำรประกำศอย่ำงน้อยต้องมีเรื่อง ดังต่อไปนี้ (มำตรำ 12) 
     1) วันเลือกตั้ง 
     2) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งให้มีกำรเริ่มรับสมัครไม่เกิน 10 วันนับแต่ประกำศ

ให้มีกำรเลือกตั้ง และต้องก ำหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 5 วัน 
     3) สถำนที่รับสมัครเลือกตั้ง 
     4) จ ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นที่จะมีกำรเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง  หรือ

ผู้บริหำรท้องถิ่นในเขตเลือกตั้ง 
     5) จ ำนวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับอ ำเภอหรือต ำบลหรือเขต

ท้องที่ท่ีอยู่ภำยในเขตเลือกตั้ง 
     6) หลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง 

                                                           
* กองกำรเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น. วันท่ี 25 เมษำยน 2562.  
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(4) การด าเนินการเลือกตั้ง      (1) ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ก ำหนดให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยมีหน้ำที่และ
อ ำนำจดังต่อไปนี้ (มำตรำ 25) 

1) รับสมัครเลือกตั้ง  
2) ก ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  
3) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง              
4) ตรวจสอบบัญชรีำยชื่อผู้มีสทิธิเลือกตั้งและด ำเนินกำรเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                 
5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลงคะแนนเลือกตั้ง กำรนับคะแนน กำรประกำศ

ผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง  
6) ด ำเนินกำรอ่ืนอันจ ำเป็นเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 

    (2) คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้  
         (2.1) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐในเขตจังหวัดหรือเขต
อ ำเภอหรือแต่งตั้งจำกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยมิให้แต่งตั้งข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่แต่งตั้งเพ่ือท ำหน้ำที่เลขำนุกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร (มำตรำ 26) มีหน้ำที่เสนอแนะและให้ควำมเห็นชอบในกำร
ก ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำร
เลือกตั้ง เป็นต้น (มำตรำ 27) 
         (2.2) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่ำ 5 คน ซึ่งได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้ง 
(มำตรำ 28 (1)) 
         (2.3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่ำงน้อย 2 คน มีหน้ำที่รักษำ      
ควำมปลอดภัยและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลือกตั้ง (มำตรำ 28 (2)) 

   (3) เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง  
        (3.1) เขตเลือกตั้ง ส ำหรับสมำชิกสภำท้องถิ่น กรณีกรุงเทพมหำนครถือ
เขตเป็นเขตเลือกตั้ง กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดถือเขตอ ำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง 
กรณีเทศบำลต ำบลแบ่งเป็น 2 เขต กรณีเทศบำลเมืองแบ่งเป็น 3 เขต กรณี
เทศบำลนครหรือเมืองพัทยำ แบ่งเป็น 4 เขต กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถือ
เขตหมู่บ้ำนเป็นเขตเลือกตั้ง (มำตรำ 19) 
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        ส ำหรับกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเขตเลือกตั้ง (มำตรำ 22) 
       (3.2) หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ 25 วัน และกำรเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่
เลือกตั้งให้กระท ำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ 10 วัน (มำตรำ 23) 
 3.3) การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง  กรณีเกิด
จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน จะประกำศ
เปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่ำ 10 วันก็ได้ (มำตรำ 23 วรรคสำม) 
    (4) การรับสมัครเลือกตั้ง  

(4.1) ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหลักฐำนกำรสมัครและค่ำธรรมเนียมกำรสมัครตำมที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด และให้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
กำรสมัครและสิทธิกำรสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม รวมทั้ง
ให้ประกำศจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งภำยใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับ
สมัคร (มำตรำ 52) ทั้งนี้ หลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐำน
แสดงกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ เป็นเวลำติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภำษีเงินได้ ให้ท ำหนังสือยืนยันกำรไม่ได้
เสียภำษีพร้อมทั้งสำเหตุของกำรไม่ได้เสียภำษี (มำตรำ 51) 

(4.2) ก ำหนดห้ำมผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สมัครรับเลือกตั้งแล้วจะถอนกำร
สมัครมิได้ (มำตรำ 53) 

(4.3) ให้ก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครเรียงตำมล ำดับก่อนหลังในกำร
มำยื่นใบสมัคร ถ้ำมีผู้สมัครมำพร้อมกันหลำยคนและไม่อำจตกลงกันได้ ใช้วิธีจับ
สลำก กำรก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครและกำรจับสลำกให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด (มำตรำ 57) 
    (5) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

(5.1) ให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงมีหน้ำที่จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจำกทะเบียนรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องตำมควำมจริง 
(มำตรำ 13)  

(5.2) ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ผู้อ ำนวยกำร
ทะเบียนกลำงจัดท ำขึ้น และประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
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ไม่น้อยกว่ำ 25 วัน และแจ้งรำยชื่อให้เจ้ำบ้ำนทรำบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ 
15 วัน (มำตรำ 43)  

(5.3) บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกำศโดยเปิดเผย มิให้ระบุ เลข
ประจ ำตัวบัตรประชำชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส ำหรับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
จัดท ำขึ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้
ระบุเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย (มำตรำ 43 วรรคสำม) 
    (6) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

(6.1) คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 49) 
(1) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 
(2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมีอำยุ            

ไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ส ำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นผู้บริหำรท้องถิ่นให้มีอำยุตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำร
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่
น้อยกว่ำ 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(4) คุณสมบัติอ่ืนตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

(6.2) ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 50) 
(1) ติดยำเสพติดให้โทษ 
(2) เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
(3) เป็นเจำ้ของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตำมมำตรำ 39 (1) 

(2) หรือ (4) ซึ่งได้แก่  
(ก) เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรตหรือนักบวช 
(ข) อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุด

แล้วหรือไม่ 
(ค) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(5) อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำว 
หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(6) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยศำล 



5 
 

เรื่อง สาระส าคัญ 

(7) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุ
โทษ 

(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ
เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือถือว่ำกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในวงรำชกำร 

(9) เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดินเพรำะร่ ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องค ำพิพำกษำ
อันถึงที่สุดให้ลงโทษจ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

(10) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่ง
หน้ำที่รำชกำรหรือต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม หรือกระท ำ
ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดของพนักงำนในองค์กำร
หรือหน่วยงำนของรัฐ หรือควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท ำ
โดยทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน กฎหมำยว่ำ
ด้วยยำเสพติดในควำมผิดฐำนเป็นผู้ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก หรือ
ผู้ค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำมือหรือ
เจ้ำส ำนัก กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำ
มนุษย์ หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินในควำมผิดฐำนฟอกเงิน 

(11) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำกำรอันเป็นกำรทุจริต
ในกำรเลือกตั้ง 

(12) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ 
(13) เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น

หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
(14) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 

รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่อ่ืน
ของรัฐ 

(15) เป็นตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ 
(16) อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
(17) เคยพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะศำลฎีกำหรือศำลฎีกำแผนก

คดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองมีค ำพิพำกษำว่ำ
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เป็นผู้มีพฤติกำรณ์ร่ ำรวยผิดปกติ หรือกระท ำควำมผิดฐำน
ทุจริตต่อหน้ำที่หรือจงใจปฏิบัติหน้ำที่ หรือใช้อ ำนำจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งร ัฐธ รรมนูญหรือกฎหมำยหรือฝ ่ำฝ ืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง 

(18) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ไม่ว่ำจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องค ำพิพำกษำ
มำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

(19) เคยถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ตำม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  มำยังไม่ถึ ง           
ห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(20) อยู่ในระหว่ำงถูกจ ำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิก            
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมมำตรำ 42 (ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง) หรือตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  

(21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้ำปีนับแต่วันที่พ้น
จำกกำรถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือ            
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกวุฒิสภำ หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(23) เคยพ้นจำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพรำะเหตุมีส่วนได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำ
หรือกิจกำรที่กระท ำ หรือจะกระท ำกับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อมในสัญญำหรือกิจกำรที่กระท ำหรือจะกระท ำหรือ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยมีพฤติกำรณ์แสดงให้
เห็นว่ำ เป็นกำรต่ำงตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่ำง
กัน และยังไม่พ้นห้ำปีนับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่งจนถึงวัน
เลือกตั้ง 
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(24) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพรำะจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร 
หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำง
ร้ำยแรงและยังไม่พ้นห้ำปี นับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่งจนถึงวัน
เลือกตั้ง 

(25) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพรำะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจ 
หรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยหน้ำที่และอ ำนำจ หรือประพฤติตน
ฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน หรือมี
ควำมประพฤติในทำงที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต ำแหน่ง 
หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรำชกำร และยังไม่พ้น
ห้ำปีนับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(26) ลักษณะอ่ืนตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

   (7) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
 (7.1) ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประกำศก ำหนดจ ำนวนเงิน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและระยะเวลำ
ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด (มำตรำ 60) รวมทั้งก ำหนดให้ผู้สมัครต้อง
จัดท ำบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยให้ถูกต้อง ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง และยื่นต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด พร้อมหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ภำยใน 90 วัน
นับจำกวันเลือกตั้ง (มำตรำ 62) 

 (7.2) ก ำหนดขนำดและจ ำนวนของกำรปิดประกำศหรือติดแผ่นป้ำย
เกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้ง ไม่เกินที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมอบหมำยก ำหนด (มำตรำ 71) 
   (8) การออกเสียงลงคะแนน  

 (8.1) ก ำหนดให้กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้ง หรือกำร
ลงคะแนนโดยใช้วิธีอ่ืนที่มิใช่กำรใช้บัตรเลือกตั้ง (มำตรำ 76)  

 (8.2) กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดให้มีกำรออกเสียงลงคะแนน
โดยวิธีอ่ืนซึ่งมิใช่กำรใช้บัตรเลือกตั้ง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำหรือจัดให้มีอุปกรณ์
หรือเครื่องมือในกำรออกเสียงลงคะแนนให้อยู่ ในควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะก ำหนดค่ำใช้อุปกรณ์
หรือเครื่องมือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำไปใช้ตำมอัตรำที่ก ำหนดด้วย   
ก็ได้ (มำตรำ 75) 
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 (8.3) กรณีกำรออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนซึ่งมิใช่กำรใช้บัตรเลือกตั้ง ให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 
โดยวิธีนั้นสำมำรถป้องกันกำรทุจริตในกำรเลือกตั้งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สะดวกมี
ค่ำใช้จ่ำยคุ้มค่ำ และประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก (มำตรำ 76 วรรคสอง) 

 
   (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่ำใช้จ่ำยของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งและผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ในกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดมีรำยได้ไม่เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งให้คณะรัฐมนตรี
จัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตำมควำมจ ำเป็น (มำตรำ 14) 
   (10) ระยะเวลาการออกเสียงลงคะแนนและการไปลงคะแนน  

(10.1) ในวันเลือกตั้งให้เปิดกำรออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลำ 08.00 น. 
ถึงเวลำ 17.00 น. แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรเลือกตั้งให้
เรียบร้อย คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะก ำหนดเวลำกำรออกเสียงลงคะแนน
ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นอย่ำงอ่ืนก็ได้ แต่ต้องมีเวลำกำรออก
เสียงลงคะแนน ไม่น้อยกว่ำ 7 ชั่วโมง (มำตรำ 78) 

(10.2) บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรหรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำร
หรือหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัวประชำชนสำมำรถใช้แสดงตนได้ 
กรณบีัตรประจ ำตัวประชำชน แม้หมดอำยุแล้วก็ให้สำมำรถใช้แสดงตนเพ่ือออกเสียง
ลงคะแนนได้ (มำตรำ 80) 

(10.3) ห้ำมมิให้ผู้สมัครจัดยำนพำหนะน ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง 
หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพ่ือกำรออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสีย
ค่ำโดยสำรหรือค่ำจ้ำงซึ่งต้องเสียตำมปกติ รวมทั้งห้ำมผู้ใดกระท ำกำรดังกล่ำว  
เพ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ ใด ทั้ งนี้มิ ให้ ใช้บังคับแก่กำรที่หน่วยงำนของรัฐจัดยำนพำหนะ            
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ก ำหนด (มำตรำ 67) 

(10.4) กรณีกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือ
ผู้สูงอำยุ โดยจัดให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรออกเสียงลงคะแนนของบุคคล
ดังกล่ำวไว้เป็นพิเศษในกำรออกเสียงลงคะแนน และในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ดังกล่ำวต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนได้ด้วยตนเองตำมเจตนำของบุคคล 
นั้น เว้นแต่ลักษณะทำงกำยภำพท ำให้คนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ       
ไม่สำมำรถท ำเครื่องหมำยลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรประจ ำ
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หน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระท ำกำรแทน โดยควำมยินยอมและเป็นไปตำมเจตนำของ      
คนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นกำรออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ รวมทั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งอำจก ำหนดให้มีกำรจัดสถำนที่     
ให้บุคคลดังกล่ำวลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิ ณ สถำนที่ที่ก ำหนด เมื่อลงทะเบียนแล้ว 
ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน (มำตรำ 82) 
 
 (11) การเสียสิทธิเนื่องจากการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  

(11.1) ก ำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ
ที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูก
จ ำกัดสิทธิ ดังนี้ (มำตรำ 42) 

(1) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิก
สภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น
สมำชิกวุฒิสภำ  

(2) สมัครรับเลือกเป็นก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน  
(3)  เข้ำชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  
(4) ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำย

กำรเมือง  
(5) ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บริหำรท้องถิ่น เลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น 

ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ประธำนที่ปรึกษำหรือที่
ปรึกษำหรือคณะที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น  

(6) ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประธำนสภำท้องถิ่น และเลขำนุกำรรองประธำนสภำท้องถิ่น 
กำรจ ำกัดสิทธิให้มีก ำหนดเวลำครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้ง
ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (มำตรำ 42 วรรคสอง) 

(11.2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เสียสิทธิเนื่องจำกไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ งตำม
พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ก่อน
วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กำรเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่
วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มำตรำ 143) 
   (12) การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง 
          (12.1) การนับคะแนน ให้นับคะแนนเมื่อเสร็จสิ้นกำรลงคะแนนเลือกตั้ง
แล้วโดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ห้ำมมิให้เลื่อนหรือประวิง
เวลำนับคะแนน (มำตรำ 97) และเมื่อรวมผลกำรนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง เสร็จสิ้นแล้วให้
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คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ งประกำศผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ ง                 
ของหน่วยเลือกตั้งนั้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที เพ่ือรวบรวมผลกำรนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง
และประกำศผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งและรำยงำนแสดงผลกำรนับคะแนน
เลือกตั้งต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดโดยเร็ว (มำตรำ 102) 
          (12.2) การประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ ำจังหวัดเห็นว่ำกำรเลือกตั้งและกำรนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต  
และเท่ียงธรรมให้รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
เพ่ือประกำศผลกำรเลือกตั้ง (มำตรำ 106) และเมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่ำผลกำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต                
และเที่ยงธรรม ให้ประกำศผลกำรเลือกตั้งภำยใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 
(มำตรำ 17) 

 (12.3) ก าหนดให้บัตรปลอมถือเป็นบัตรเสีย (มำตรำ 100) กรณีพบบัตร
ปลอม ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งแยกบัตรปลอมไว้ต่ำงหำก             
และให้รำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด เพ่ือเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำร        
กำรเลือกตั้งพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้รับรำยงำน
ให้มีกำรไต่สวนตรวจสอบโดยพลัน กรณีเห็นสมควรอำจตรวจสอบบัตรเลือกตั้ง
ของทุกหน่วยหรือบำงหน่วย และสั่งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเ พ่ือตรวจสอบได้       
กรณีตรวจสอบแล้วไม่มีกำรทุจริตหรือไม่มีกรณีไม่เที่ยงธรรมให้ประกำศผลกำรนับ
คะแนนเลือกตั้งต่อไป (มำตรำ 104) 

(5) การตรวจสอบการเลือกตั้ง
และการฟ้องคดี 
 

(1) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นคัดค้ำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ว่ำกำรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง 
แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย                
ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้ำนกำรเลือกตั้งดังกล่ำวอำจยื่นคัดค้ำนได้ตั้งแต่วันที่ประกำศ               
ให้มีกำรเลือกตั้งจนถึง 30 วัน นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง (มำตรำ 113) 
กรณีปรำกฏว่ำ กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำค เพ่ือพิจำรณำ              
(มำตรำ 108) 

(2) คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่ำ กำรเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งด ำเนินกำร
สืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกำศผลกำรเลือกตั้ง หรือจัดให้มีกำร
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เลือกตั้งใหม่ หรือด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่จ ำเป็นโดยเร็ว ก ำหนดเวลำด ำเนินกำร                    
ต้องไม่ช้ำกว่ำ 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (มำตรำ 17 วรรคสอง) 

(3) กำรพิจำรณำและมีค ำวินิจฉัยของศำลอุทธรณ์และศำลอุทธรณ์ภำค
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นไปตำมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ   
และให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของศำลอุทธรณ์และศำลอุทธรณ์ภำคมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
หรือค่ำตอบแทนตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมฯ ก ำหนด (มำตรำ 8) 

(4) ก ำหนดให้ผู้สมัครหรือผู้ใด สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  
หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 65 (1)  
จัดท ำ ให้ เสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด มำตรำ 65 (2) ให้ เสนอให้ 
สัญญำว่ำจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมแก่
ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัดหรือศำสนสถำนอื่น สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห์ หรือ
สถำบันอ่ืนใด ให้ถือเป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ ำนำจส่งเรื่ องให้
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจได้ 
(มำตรำ 65 วรรคห้ำ) 

(5) พระรำชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใด           
ที่มีควำมรับผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และเพ่ือประโยชน์แห่งกำรนี้ ให้ถือว่ำพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ยังมีผลใช้บังคับอยู ่ กำร
กระท ำใด ๆ อันเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ถ้ำกำรกระท ำนั้นเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
พนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และศำล มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรต่อไปตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 โดยถือว่ำพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น            
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ยังมีผลใช้บังคับอยู่ (มำตรำ 144) 

(6) บทก าหนดโทษที่มีการแก้ไขใหม่
ให้สอดคล้องกับบทก าหนดโทษ   
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

 
 
 

(6.1) ความผิดฐานขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ความสะดวกในการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง  

ผู้บังคับบัญชำหรือนำยจ้ำงผู้ใดขัดขวำง หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ควำมสะดวก 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชำหรือลูกจ้ำง    
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
(มำตรำ 117) 
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(6.2) ความผิดฐานรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม               
ในการสมัครรับเลือกตั้ง  

ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่ำตนเป็นผู้ขำดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ำมในกำรสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 20,000 บำท ถึง 200,000 บำท และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก ำหนด 20 ปี (มำตรำ 120) 

(6.3) ความผิดฐานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง 
อ่านบัตรเลือกตั้ง นับคะแนนเลือกตั้ง รวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ผิดจากความเป็นจริง 
หรือกระท าการใด ให้บัตรเลือกตั้งช ารุดเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าให้
บัตรเลือกตั้งที่เสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ หรือท ารายงาน การเลือกตั้งผิดจากความ
เป็นจริง  

ห้ำมมิให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ ง             
อ่ำนบัตรเลือกตั้ง นับคะแนนเลือกตั้ง รวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ผิดจำกควำมเป็นจริง 
หรือกระท ำกำรใด ให้บัตรเลือกตั้งช ำรุดเสียหำย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท ำ
ให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ หรือท ำรำยงำน กำรเลือกตั้งผิดจำกควำมเป็นจริง 
(มำตรำ 101) ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บำท ถึง 
200,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก ำหนด 20 
ปี (มำตรำ 126) 

 

6.4) ความผิดฐานเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใด ๆ อัน
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 

ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้ต ำแหน่งหน้ำที่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นกำรกระท ำตำมหน้ำที่และอ ำนำจ (มำตรำ 69) ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บำทถึง 200,000 
บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก ำหนด 20 ปี 
(มำตรำ 126 วรรคสอง) 

6.5) ความผิดฐานผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยพร้อมทั้งหลักฐำนที่เกี่ยวข้องต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดภำยใน 90 วัน หรือจงใจยื่นเอกสำรหรือ
หลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน ตำมมำตรำ 62 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 40,000 บำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก ำหนด 5 ปี (มำตรำ 128) 
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6.6) ความผิดฐานจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ห้ำมมิให้ผู้ใดจ่ำย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระท ำกำรใด ๆ เพ่ือมิให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน (มำตรำ 91) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 10 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 200,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก ำหนด 10 ปี (มำตรำ 136) 

 

 


