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 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม * 

ประเด็น 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554  

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

1. กระบวนการ 
การจัดการเลือกตั้ง 
ของ กกต. 

ระบุให ้กกต. จัดให้มกีารเลือกตั้ง 
(มาตรา 7) 
 

การจัดการเลือกตั้ง (มาตรา 5 ) 
กกต.มีหน้าที่และอ านาจในการจัดการเลือกตั้ง 
กกต.สามารถ  
1) ด าเนินการเอง  
2) มอบหมายให้อปท.  
3) มอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ไม่ได้ระบุไว ้ มกีารคุ้มครองการปฏิบัติงานโดยสุจริตของ กกต. 
เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง (มาตรา 7)  

ไม่ได้ระบุไว ้ ระยะเวลาในการประกาศผลการเลือกต้ัง 
(มาตรา 17) 
1) กรณีเ ช่ือว่าเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ประกาศผลภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง  
2) กรณีเช่ือว่ามีการทุจริตไม่ว่าจะมีการร้องเรียน

หรือไม่ กกต. สามารถสืบสวน ไต่สวน และ
ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดการเลือกตั้งใหม่ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 

ไม่ได้ระบุไว ้ การประกาศผลการเลือกต้ัง ไม่ตัดหน้าที่และ
อ านาจ กกต. ที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือ
วินิจฉัย (มาตรา 17) 
ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง หาก กกต. 
สงสัยว่าการเลือกตั้งมีการทุจริต กกต.สามารถท า
การสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย 

ไม่ได้ระบุไว ้ บทคุ้มครองผลการเลือกต้ังใหม่ที่แทนต าแหน่งที่
ว่าง (มาตรา 18) 
ในกรณีที่ผู้บริหาร ประธาน หรือรองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 
เมื่อ กกต. ด าเนินการเลือกตั้งใหม่แทนต าแหน่งว่าง
แล้ว แม้ภายหลังศาลจะมีค าพิพากษา/ค าสั่งว่าการ
พ้นจากต าแหน่งเป็นไปโดยมิชอบ ผลของการ
เลือกตั้งนั้นยังคงอยู่ 

                                                           
* วิทยาลยัพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. วันที่ 22 เมษายน 2562  
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ประเด็น 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554  

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

2. เขตเลือกต้ัง หน่วย
เลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง 

เขตเลือกต้ัง (มาตรา 13) 
- ส.ก. ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ใช้จ านวน
ประชากร 100,000 คน เป็นฐาน เศษเกิน           
5 หมื่น เพิ่มอีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง 

เขตเลือกต้ัง (มาตรา 19) 
- ส.ก. ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ ง  ใช้จ านวน
ประชากร 150,000 คนเป็นฐาน เกิน 150,000 
คน ให้แบ่งออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจ านวนส.ก. 
ที่พึงมี โดยแต่ละเขตเลือกตั้งมีจ านวนประชากร
ใกล้เคียงกัน 

หน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 18) 
- ใช้เกณฑ์จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง  

หน่วยเลือกตั้งละ 800 คนโดยประมาณ  
 

หน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 24) 
- ใช้เกณฑ์จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง  
หน่วยเลือกตั้งละ 1,000 คนโดยประมาณ 
 

3. การด าเนินการเลือกตั้ง  
 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (มาตรา 19) 
- กกต.ประจ าจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (มาตรา 25) 
- หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หากมีพฤติการณ์ที่ส่อทุจริต มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือมีความจ าเป็นอื่น กกต.สามารถแต่งตั้ง
ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอเป็น
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้  

องค์ประกอบคณะ กกต. ประจ าท้องถิ่น
(มาตรา 19) 
- กกต.ประจ าจังหวัดแต่งตั้งคณะกกต.ประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรรมการ ไม่
น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่ถึง 6 คน  

องค์ประกอบคณะ กกต. ประจ าท้องถิ่น
(มาตรา 26) 
- กกต.แต่งตั้งคณะกกต.ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจาก 
1) ข้าราชการ/จนท.อื่นของรัฐ (ในเขตจังหวัด
หรืออ าเภอ) 
2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนท่ีไม่เกิน 2 คน 
ห้ามแต่งตั้ งข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น หรือลูกจ้างอปท. ยกเว้นให้เป็นเลขาฯ 
ผู้ช่วยเลขาฯ  
 

  



3 
 

ประเด็น 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554  

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

3. การด าเนินการเลือกตั้ง
(ต่อ) 

อ านาจในการต้ังคณะท างาน (มาตรา 23) 
- ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ
คณะกกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถแต่ งตั้ งผู้ มี สิทธิ เลือกตั้ ง เป็น เจ้ า
พนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ได้แก่ 
1) ผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 1 คน  
2) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 7 คน 
3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่
เลือกตั้ง อย่างน้อย 2 คน 
 

อ านาจในการต้ังคณะท างาน (มาตรา 28) 
- ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ
คณะกกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานผูด้ าเนนิการเลือกตั้ง 
ได้แก ่
1) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตั้ง อย่าง
น้อย 5 คน 
2) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าที่
เลือกตั้ง อย่างน้อย 2 คน 

4. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

การแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 35) 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุดังตอ่ไปนี้จะไม่

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกไ็ด้  
1) เจ็บป่วย (เข้าหรือไม่เข้าโรงพยาบาลก็ได้) 
2) ทุพพลภาพ 
3) อายุเกิน 70 ปีในวันเลือกตั้ง 
4) ไม่อยู่ในภูมลิ าเนาในเวลาเลือกตั้ง 
5) เหตุอื่นที่กกต.ก าหนด 
การแจ้งให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยสามารถ
จัดส่งหนังสือแจ้งเหตุทางไปรษณีย์ได้ 

การแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 40) 
ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลที่กกต.ก าหนด
ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง  

การแจ้งให้ท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการ
อื่น โดยสามารถมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่น
แทน หรือจัดส่งหนังสือช้ีแจงเหตุทางไปรษณีย์
ล ง ท ะ เ บี ย น  ห รื อ แ จ้ ง โ ด ย วิ ธี ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ได้  
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ประเด็น 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

4. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง (ต่อ) 

 การเสียสิทธิเมื่อไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดย
มิได้แจ้งเหตุ (มาตรา 37) 
1) การยื่นค าร้องคดัค้านการเลือกตั้งสส.และ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
2) การร้องคัดค้านกรเลือกก านันและ

ผู้ใหญ่บ้าน 
3) การสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสส.และผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
4) การสมคัรรับเลือกเป็นก านันและผูใ้หญ่บ้าน 
5) การเข้าช่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
6) การเข้าช่ือให้ถอดถอนส.ส.หรือผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น 
การเสยีสิทธิมีก าหนดเวลาถึงการเลือกตั้งครั้ง
ต่อไป 

การถูกจ ากัดสิทธิการเสียสิทธิเมื่อไม่ได้ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุ (มาตรา 42) 
1) การสมัครเป็นส.ส. สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สว.  
2) การสมัครเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
3) การเข้าช่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
4) การด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
5) การด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น 

เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  

6) การด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภา
ท้องถิ่น ผู้ ช่วยเลขานุการประธานสภา
ท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภา
ท้องถิ่น 

การจ ากัดสิทธิก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่
วันท่ีไม่ได้ไปใช้สิทธิ  

5. คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง 
 

คุณสมบัติ (มาตรา 44) 
1)  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งมีอายไุม่ต่ ากว่า 
25  
    ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
2) มี ช่ืออยู่ ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือ
กฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลา
ติดต่อกันสามปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง  

คุณสมบัติ (มาตรา 49) 
- ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่นมี อายุ ไม่ต่ ากว่ า  25 ปีนับถึ งวัน
เลือกตั้ง 

- ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้มอีายุตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นก าหนด 

- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับ
ถึงวันสมัครเลือกตั้ง 
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ประเด็น 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
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พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

5. คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง (ต่อ) 
 

ลักษณะต้องห้าม (มาตรา 45) ลักษณะต้องห้าม (มาตรา 50)  
มีการเพิ่มเติมลักษณะบุคคลต้องห้ามมิให้

ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้  
- บุคคลล้มละลายทุจริต 
- เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์

หรือสื่อมวลชน 
- อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นการช่ัวคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง  

- เคยได้รับโทษพ้นคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 
5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอัน
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

- เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคกุ
เพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี 
นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

- เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่าการกระท า
ผิ ดต่ อต า แหน่ งหน้ าที่ ร าชการหรื อต่ อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดย
ทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการ
ฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก 
หรื อผู้ ค้ า  กฎหมายว่ าด้ วยการพนันใน
ความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ เจ้าส านัก 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเ งินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน 
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ประเด็น พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

5. คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง (ต่อ)  
 

 - เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการ
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

- อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

- เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์
ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้
อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

- เคยพ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้
เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา
หรือกิจการที่กระท ากับหรือจะกระท ากับ
หรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่าง
ตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่าง
กัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

- เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปี
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
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ประเด็น พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

5. คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง (ต่อ)  
 

 - เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ 
หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ 
หรื อประพฤติ ตน  ฝ่ าฝื นต่ อความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
มีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยัง
ไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึง
วันเลือกตั้ง 

6. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง วิธีการหาเสียง
เลือกตั้ง 

ไม่ได้ระบุไว ้ ระยะเวลาในการค านวณค่าใช้จ่าย  
(มาตรา 61) 
การค านวนค่าใช้จ่ายของผูส้มัครส าหรับการ
เลือกตั้ง แบ่งเป็น  
1. กรณีครบวาระ ค านวณตั้งแต่ 180 วันก่อน

วันท่ีครบวาระถึงวันเลือกตั้ง 
2. กรณีต าแหน่งว่าง ค านวณตั้งแต่วันท่ี
ต าแหน่งว่างจนถึงวันเลือกตั้ง 
กกต.สามารถขยายระยะเวลาเพิ่มได้ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
เลือกตั้ง  

ระยะเวลาในการสอบสวนบัญชีรายรับ
รายจ่าย (มาตรา 56) 
เมื่อคณะกกต.ประจ าจังหวัดมีเหตอุันควรสงสยั
หรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่า
ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการลือกตั้งเกินจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่คณะกกต.ประจ าจังหวัดประกาศ
ก าหนด ให้คณะกกต.ประจ าจังหวัดท าการ
สอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว  

ระยะเวลาในการสอบสวนบัญชีรายรับ
รายจ่าย (มาตรา 63) 
ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการ
เลือกตั้ งโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน  หรือเมื่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีเหตุ
อันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอัน
สมควรว่า ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิน
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดประกาศก าหนด ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้ งประจ าจังหวัดท าการสอบหา
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วันนับแต่
วันท่ีครบก าหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน
การเลือกตั้ง  
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ประเด็น พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

6. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง วิธีการหาเสียง
เลือกตั้ง (ต่อ)  

ไม่ได้ระบุไว้ ระยะเวลาในการหาเสียง (มาตรา 64) 
1. กรณีครบวาระ ท าได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวัน
ครบวาระหรือครบอายุ จนถึงเวลา 18.00 น. 
ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
2. กรณียุบสภา ท าได้ตั้งแต่วันยุบสภาจนถึง
เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
3. กรณีต าแหน่งว่าง ท าได้ตั้งแต่วนัท่ีต าแหน่ง
ว่างลง จนถึง 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
4. กรณีสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ท าได้ตั้งแต่
วันท่ีมีค าสั่ง จนถึง 18.00 น.ของวันก่อนวัน
เลือกตั้ง 
5. กรณีสั่งให้มีการออกเสยีงลงคะแนนใหม่ ไม่
สามารถหาเสียงได ้

6. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง วิธีการหาเสียง
เลือกตั้ง (ต่อ)  

ลักษณะต้องห้ามของการจูงใจผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง (มาตรา 57)  
 

ลักษณะต้องห้ามของการจูงใจผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง (มาตรา 65)  
มีลักษณะข้อห้ามเพิม่เตมิ ดังน้ี  

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือปลัดอนุมัติ
โครงการหรือกิจกรรมใหม่ ภายใน 90 วันก่อน
วันครบวาระหรือก่อนการลาออก ยกเว้น 
โครงการหรือกิจกรรมบรรเทาทุกข์จากภัย
ธรรมชาติ หรือภัยพิบัติสาธารณะ หรือโครงการ
กิจกรรมต่อเนื่องที่ท าเป็นปกติ หรือโครงการที่
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดมูลฐาน
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกกต.มีอ านาจส่ง
เรื่องให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน   

ไม่ได้ระบุไว ้ กกต.สามารถก าหนดลักษณะต้องห้ามในการ
หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมคัรได้ (มาตรา 66)  

ไม่ได้ระบุไว ้ การหาเสียงทางออนไลน์หากปรากฎต่อกกต.
ว่าเป็นการฝา่ฝืนหรือไม่ถูกต้อง กกต.ต้องช้ีแจง
ข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
โดยเร็ว และสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบ
ทันท ี(มาตรา 73)  
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7. การลงคะแนนเลือกตั้ง 
และการนับคะแนน
เลือกตั้ง 

ระยะเวลาในการลงคะแนนเลือกต้ัง  
(มาตรา 67) 
ลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น.  

ระยะเวลาในการลงคะแนนเลือกต้ัง 
(มาตรา 78) 
ลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.  

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
(หมวด 7 การลงคะแนนเลือกตั้ง มาตรา 65 – 
86) 
ระบุถึงเพียงแต่บัตรเลือกตั้ง 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 76) 
เปิดโอกาสใหม้ีการลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่
บัตรเลือกตั้ง  

8. การด าเนินการ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง 

การยื่นคัดค้านการเลือกตั้ง (มาตรา 102) 
ผู้ มี สิทธิ เลือกตั้ ง ไม่น้อยกว่ า  10 คน 

ผู้สมัคร ผู้ ว่ าราชการจังหวัด นายอ าเภอ 
สามารถยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อกกต.ได้
ภายใน 30 วัน หลังประกาศผล หากพบว่าการ
เลือกตั้งหรือการนับคะแนนมีการทุจริต  

กกต.พิจารณาค าร้องภายใน 30 วัน หรือ
ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 
(มาตรา 103)  

การยื่นคัดค้านการเลือกตั้ง (มาตรา 113) 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่น

คัดค้านการเลือกตั้งต่อกกต. โดยยื่นคัดค้านได้
ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึง 30 
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

กกต.ต้องด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลัน   

9. บทก าหนดโทษที่มีการ
แก้ไขใหม่ให้สอดคล้องกับ
บทก าหนดโทษในการ
เลือกตั้งส.ส. 

(หมวด 11 บทก าหนดโทษ มาตรา 109 - 135)  
ให้ความส าคัญกับการกระท าความผิดอันเป็น
การทุจริตเลือกตั้ง โดยถือว่าเป็นฐานความผิด
ที่ส าคัญ ท าให้มีการก าหนดฐานความผิดไว้
หลายกรณี (มาตรา 125)  
 
ให้กกต. สามารถกันบุคคลไว้เป็นพยานได้ 
(มาตรา 137)  
 
หากมีการกระท าความผิดตามพ .ร .บ .นี้
ก าหนดให้ กกต. และผู้สมัคร เป็นผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(มาตรา 139)  

(หมวด 10 บทก าหนดโทษ มาตรา 116 – 
141) 
1) ความผิดฐานขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้

ความสะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง 

หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ความสะดวก โดยไม่มีเหตุ
อัน สมควร ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุก 2 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(มาตรา 117) 
2) ความผิดฐานรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมคัรรับ
เลือกตั้ง 
ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตน

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามใน
การสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 
บาท ถึ ง  200 ,000 บาท และให้ศาลสั่ ง               
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 
(มาตรา 120) 
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ประเด็น พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

 

 3) ความผิดฐานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจง
ใจนับบัตรเลือกต้ัง อ่านบัตรเลือกต้ัง  นับ
คะแนนเลือกต้ัง รวมคะแนนเลือกต้ัง ให้ผิด
จากความเป็นจริง หรือกระท าการใด ให้บัตร
เลือกต้ังช ารุดเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย 
หรือกระท าให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ หรือท า
รายงาน การเลือกตั้งผิดจากความเป็นจริง   

ห้ามมิให้กรรมก ารประจ าหน่วยเลือกตั้งจง
ใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง นับคะแนน
เลือกตั้ง รวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ผิดจากความ
เป็นจริง หรือกระท าการใดให้บัตรเลือกตั้งช ารุด
เสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าให้บัตร
เสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ หรือท ารายงาน การเลือกตั้ง
ผิดจากความเป็นจริง (มาตรา 101) ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งมี
ก าหนด 20 ปี (มาตรา 126) 

4) ความผิดฐานเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่ง
หน้าที่กระท าการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัคร 

ห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ที่กระท าการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และ
อ านาจ (มาตรา 69) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่  
1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 
200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีก าหนด 20 ปี (มาตรา 
126 วรรคสอง) 
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ประเด็น พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

 

 5) ความผิดฐานผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับและ
รายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 90 วัน 
หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามมาตรา 62 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือ
ทั้ งจ าทั้ งปรับและให้ศาลสั่ ง เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้น มีก าหนด 5 ปี (มาตรา 128) 

6)  ความผิดฐานจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 

ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใ ดจ่ าย  แจก  หรื อ ให้ เ งิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง เพื่อจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน 
หรือกระท าการใดๆ  เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 91) ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่ เกิน 10 ปี  หรือปรับไม่ เกิน 
200,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 10 ปี 
(มาตรา 136) 

 


