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พระราชบัญญตั ิ
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียง

เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา กรุงเทพมหานคร องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่
มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“หนวยลงคะแนนเสียง” หมายความวา ทองถ่ินที่กําหนดใหทําการลงคะแนน
เสียง 

“ที่ลงคะแนนเสียง” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเสียง 
“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินนั้น 

“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึง ที่วาการกิ่งอําเภอและสํานักงานเขต 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หนา ๑๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 
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“สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาวาการเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๔  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการ

จังหวัดในการดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน ถาเปนการดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานครใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๕  การเขาช่ือรองขอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการใหมีการ

ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดหรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น เพราะเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงดังนี ้

(๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเกินหนึ่งแสนคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาหนึ่งในหาของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

(๒) ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแตไมเกินหาแสนคนตองมีผูเขาช่ือไมนอย
กวาสองหมื่นคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

(๓) ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินกวาหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคนตองมีผูเขาช่ือไม
นอยกวาสองหมื่นหาพันคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

(๔) ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินกวาหนึ่งลานคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาสามหมื่นคน
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

การนับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ให
ถือตามจํานวนในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นครั้งหลังสุดที่ใช
สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๖  คํารองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ินตามมาตรา ๕ ตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือ ที่อยู และลายมือช่ือของผูเขาช่ือทุกคน พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูป
ถายสามารถแสดงตนได 

(๒) รายละเอียดของขอเท็จจริงและพฤติการณที่แสดงใหเห็นวาสมาชิกสภา
ทองถ่ินผูใด หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสงคจะใหลงคะแนน
เสียงถอดถอนนั้นมีการปฏิบัติหนาที่หรือมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางใดจนเปนเหตุที่ไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไป 

(๓) รายชื่อผูแทนของผูเขาช่ือที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับการจัดให
มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

(๔) คํารับรองของผูแทนของผูเขาช่ือตาม (๓) วาผูเขาช่ือทุกคนเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และเปนผูรวมเขาช่ือดวยตนเอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารองตามมาตรา ๕ ใหดําเนินการจัดสง

คํารองไปใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูที่ถูกรองขอใหลงคะแนนเสียงถอดถอน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารอง และใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินผูนั้นจัดทําคําช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกขอกลาวหาตามคํารองย่ืนตอผูวาราชการจังหวัด
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํารองจากผูวาราชการจังหวัด 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคําช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกขอกลาวหาของสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตามวรรคหนึ่งแลว หรือเมื่อครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ได
แจงคํารองใหทราบตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําช้ีแจงหรือวันครบกําหนด แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการจัดใหมี
การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตอไป พรอมทั้งจัดสงคํารอง
ตามมาตรา ๕ และคําช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกขอกลาวหาถาหากมีไปดวย 

ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลใดเปนผูดําเนินการแทน ใหผูวาราชการ
จังหวัดแจงตามวรรคสองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลนั้นดําเนินการ
ตอไป 

 
มาตรา ๘  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอน

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น โดยใหประกาศกําหนด
วันลงคะแนนเสียงไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๗ 

ในการดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น และปดประกาศบัญชีรายชื่อดังกลาวพรอมทั้งคํารองตามมาตรา ๕ คํา
ช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกขอกลาวหาของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินถาหากมี และ
ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน เขต
ชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร และท่ีลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับที่ลงคะแนนเสียงไม
นอยกวาย่ีสิบวันกอนวันลงคะแนนเสียง  ทั้งนี้ เฉพาะในเขตทองที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้น 

ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการขอเพิ่มชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและการถอนชื่อผูไมมี
สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภามาใชบังคับกับการเพิ่มชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงและการถอนชื่อผูไมมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงโดยอนุโลม  ทั้ งนี้ โดยให ย่ืนคํารองขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อตอบุคคลที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหนวยลงคะแนนเสียงที่จะพึงมี
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะจัดใหมีการลงคะแนนเสียง และกําหนดที่ลงคะแนนเสียงของ
หนวยลงคะแนนเสียงนั้น  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงจํานวนของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในแตละหนวย
ลงคะแนนเสียงและความสะดวกในการเดินทางไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงและประกาศใหผูมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงทราบไมนอยกวาย่ีสิบวันกอนวันลงคะแนนเสียง 

ในกรณีจําเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงตาม
ประกาศในวรรคหนึ่งเปนสถานที่อ่ืนตามที่เห็นเหมาะสมก็ได โดยตองประกาศการเปล่ียนแปลงที่
ลงคะแนนเสียงใหทราบกอนวันลงคะแนนเสียงไมนอยกวาหาวัน เวนแตกรณีฉุกเฉินจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงนอยกวาระยะเวลาดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลาย

คนเพื่อทําหนาที่อํานวยการหรือกํากับดูแลการลงคะแนนเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการประจําที่

ลงคะแนนเสียงแตละแหงไมนอยกวาหาคน เพ่ือทําหนาที่ในที่ลงคะแนนเสียงนั้น 
การแตงตั้งกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แตงตั้งผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงนั้นเปนประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกไมนอยกวาส่ีคน ถาในวันลงคะแนนเสียงกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมา
ปฏิบัติหนาที่ไมถึงหาคน ใหกรรมการที่เหลืออยูแตงตั้งผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนน
เสียงนั้นเปนกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงจนครบหาคน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมอยูในที่ลงคะแนนเสียง
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการแทนหรือ
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาประธานกรรมการจะสามารถปฏิบัติหนาที่ได แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๑๒  ใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมีหนาที่ดําเนินการและรักษา

ความเรียบรอยในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียง และมีหนาที่อ่ืน
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ในกรณีที่ผูใดขัดขวางการลงคะแนนเสียง ใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง มี
อํานาจสั่งใหผูนั้นออกไปจากที่ลงคะแนนเสียงนั้น แตตองไมขัดขวางตอการที่ผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียงจะใชสิทธิลงคะแนนเสียง 

 
มาตรา ๑๓  การลงคะแนนเสียงใหใชวิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ 
การออกเสียงลงคะแนนใหทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองที่ 

“เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” กับการใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูที่ถูก
รองขอใหลงคะแนนเสียงถอดถอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงและหีบบัตรลงคะแนนเสียงใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๑๔  ในวันลงคะแนนเสียงใหเปดการลงคะแนนเสียงตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ 

นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
 
มาตรา ๑๕  ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน

เสียงในที่ลงคะแนนเสียงใด ใหลงคะแนนเสียง ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้น 
ใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียงที่ตนมีสิทธิไดเพียง

แหงเดียว 
 
มาตรา ๑๖  กอนเริ่มเปดใหมีการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่

ลงคะแนนเสียงนับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดของหนวยลงคะแนนเสียงนั้น และปด
ประกาศจํานวนบัตรทั้งหมดในที่ลงคะแนนเสียงไวในที่เปดเผย และเมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนน
เสียงใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงเปดหีบบัตรลงคะแนนเสียงในที่เปดเผยแสดงใหผูมี
สิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งอยู ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นเห็นวาเปนหีบเปลา แลวปดหีบบัตรลงคะแนน
เสียงและใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไมนอยกวาสองคน 
ซึ่งอยูในที่ลงคะแนนเสียงในขณะนั้นลงลายมือช่ือในบันทึกนั้นดวย เวนแตไมมีผูลงคะแนนเสียง
อยูในขณะนั้น 

 
มาตรา ๑๗  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเสียงใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่

ประสงคจะลงคะแนนเสียงไปแสดงตนตอกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง โดยแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได 

เมื่อคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียงแลวใหอานชื่อและที่อยูของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวงใหหมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิลงคะแนนเสียงโดยใหจดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเปนหลักฐานตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แลวใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมอบบัตรลงคะแนน
เสียงใหแกผูนั้นเพื่อไปลงคะแนนเสียง 

ในกรณีที่มีผูทักทวงหรือกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงสงสัยวาผูมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงซึ่งมาแสดงตนนั้นไมใชเปนผูมีช่ือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ให
คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูก
สงสัยเปนผูที่มีช่ือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงหรือไม และในกรณีที่คณะกรรมการ
ประจําที่ลงคะแนนเสียงวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยไมใชเปนผูมีช่ือในบัญชีรายชื่อผูมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สิทธิลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงทําบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือ
ช่ือไวดวย และใหปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่การลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงใดไมสามารถ

กระทําไดเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนวัน
ลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงกําหนดที่ลงคะแนนเสียงใหมที่ผูมาใช
สิทธิลงคะแนนเสียงสามารถไปลงคะแนนเสียงไดโดยสะดวก แตถาไมอาจกําหนดที่ลงคะแนน
เสียงใหมไดใหประกาศงดลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยดวน 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันที่ลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการ
ประจําที่ลงคะแนนเสียงประกาศงดลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงนั้น แลวรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนเสียงใหมในหนวยลงคะแนน
เสียงนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบวาเหตุที่ทําใหไมอาจลงคะแนนไดนั้นสงบลงแลว 
และตองประกาศกอนวันลงคะแนนเปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อถึงเวลาปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่

ลงคะแนนเสียงประกาศปดการลงคะแนนเสียงและงดจายบัตรลงคะแนนเสียง และใหทํา
เครื่องหมายในบัตรที่เหลืออยูใหเปนบัตรที่ใชลงคะแนนเสียงไมไดตามวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด และจัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด จํานวนผูมาแสดง
ตนและบัตรลงคะแนนเสียงและจํานวนบัตรที่เหลือ โดยใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงที่
ปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นทุกคนลงลายมือช่ือไวและประกาศใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งอยูที่นั้น
ทราบ 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง

แตละแหงนับคะแนน ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นโดยเปดเผยจนแลวเสร็จ 
เมื่อนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนําบัตร

ลงคะแนนเสียงของผูมาใชสิทธิทั้งหมดใสไวในหีบบัตรลงคะแนนเสียงพรอมทั้งรายงานผลการนับ
คะแนน แลวปดหีบบัตรจัดสงไปใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วิธีการนับคะแนนและการจัดสงหีบบัตรใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๒๑  บัตรลงคะแนนเสียงดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน 
(๓) บัตรที่ทําเครื่องหมายจนไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเสียงในทางใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวาเปนบัตรเสีย 
ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตามวรรค

หนึ่งวา “เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามอนุมาตราใด แลวลงลายมือช่ือกํากับไวไม
นอยกวาสองคน และหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนน 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อไดผลการนับคะแนนจากที่ลงคะแนนเสียงทุกแหงแลว ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียงและจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียง 
 
มาตรา ๒๓  การลงคะแนนเสียงเพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

พนจากตําแหนง หากมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ใหการเขาช่ือถอดถอนบุคคลนั้นเปนอันตกไป และจะมี
การรองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได 

ในกรณีมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียงทั้งหมดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และมีคะแนนเสียงจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูนั้นไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไป ใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันลงคะแนนเสียง 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแลว ถาผูมีสิทธิเลือกตั้งใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเห็นวาการลงคะแนนเสียงเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวย
กฎหมาย ใหผูนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองคัดคานการลงคะแนนเสียงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคํารองแลวใหดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว ถา
เห็นวาการลงคะแนนเสียงนั้นเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมายใหจัดใหมีการ
ลงคะแนนเสียงใหม เวนแตการลงคะแนนเสียงใหมจะไมทําใหผลการลงคะแนนเสียงเปลี่ยนแปลง
ไป ใหมีคําส่ังยกคํารองคัดคานนั้นเสีย 

วิธีพิจารณาการคัดคานการลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๕  ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวหรือไมให

ความสะดวกพอสมควรตอการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง แลวแต
กรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๖  ผูใดกระทําการในระหวางระยะเวลาการจัดใหมีการลงคะแนนเสียง

ในลักษณะ ดังตอไปนี ้
(๑) ลงคะแนนเสียงหรือพยายามลงคะแนนเสียงโดยมิใชเปนผูมีสิทธิลงคะแนน

เสียง 
(๒) ใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) นําบัตรลงคะแนนเสียงออกไปจากที่ลงคะแนนเสียง 
(๔) ทําเครื่องหมายเพื่อเปนที่สังเกตโดยวิธีใด ไวที่บัตรลงคะแนนเสียง 
(๕) จงใจกระทําการดวยประการใด ๆ ใหบัตรลงคะแนนเสียงชํารุด หรือ

เสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียใหเปนบัตรที่ใชได 
(๖) นําบัตรลงคะแนนเสียงใสในหีบบัตรลงคะแนนเสียงโดยไมมีอํานาจโดยชอบ

ดวยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อแสดงวามีผูมาแสดงตน
เพ่ือลงคะแนนเสียงโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรลงคะแนนเสียง
เพ่ิมขึ้นจากความจริง 

(๗) กระทําการโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือมิใหผูมี สิทธิ
ลงคะแนนเสียงสามารถใชสิทธิได หรือขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไป ณ 
ที่ลงคะแนนเสียง หรือเขาไป ณ ที่ลงคะแนนเสียง หรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาว ภายใน
กําหนดเวลาที่จะลงคะแนนเสียง 

(๘) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอ่ืนอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด เพ่ือจะจูงใจใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงนั้น
ลงคะแนนเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรืองดลงคะแนนเสียง 

(๙) เรียกทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู อ่ืนเพื่อจะ
ลงคะแนนเสียง หรืองดลงคะแนนเสียง 

(๑๐) กอความวุนวายขึ้นในที่ลงคะแนนเสียง หรือกระทําการใดอันเปนการ
รบกวนหรือเปนอุปสรรคแกการลงคะแนนเสียง หรือฝาฝนคําส่ังของคณะกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง 

(๑๑) เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําใหไร
ประโยชน หรือนําไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรลงคะแนนเสียง เวนแตเปนการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย 

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๗  กรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงผูใดจงใจนับบัตรลงคะแนนเสียง

หรือคะแนนในการลงคะแนนเสียงใหผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนใหผิดไป หรือกระทํา
ดวยประการใด ๆ โดยมิไดมีอํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย ใหบัตรลงคะแนนเสียงชํารุด
หรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่
ใชได หรืออานบัตรลงคะแนนเสียงใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงานการลงคะแนนเสียงไม
ตรงความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท 

 
มาตรา ๒๘  ในระหวางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิไดควบคุมและ

ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในองคกรปกครอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนทองถ่ินใดตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ใหอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตามพระราชบัญญัตินี้เปน
อํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สําหรับการดําเนินการในกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๒๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๖ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใดมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงวาสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป 
เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินนั้นพนจากตําแหนงได โดยใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 


