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พระราชบัญญัต ิ
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

------------ 
           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
      ใหไว ณ วันที ่๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
              เปนปที ่๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียง 
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒" 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๒/๑๐๔ก/๑๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
  "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายความวา กรุงเทพมหานคร องคการบริหาร 
สวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
ท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 
  "หนวยลงคะแนนเสียง" หมายความวา ทองถ่ินท่ีกําหนดใหทําการลงคะแนนเสียง 
  "ท่ีลงคะแนนเสียง" หมายความวา สถานท่ีท่ีกําหนดใหทําการลงคะแนนเสียง 
  "ผูมีสิทธิเลือกต้ัง" หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ 
ผูบริหารทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้น 
  "ศาลากลางจังหวัด" หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
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  "ที่วาการอําเภอ" หมายความรวมถึง ที่วาการกิ่งอําเภอและสํานักงานเขต 
  "สํานักงานเทศบาล" หมายความรวมถึง ศาลาวาการเมืองพัทยา 
 
  มาตรา ๔  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราช 
การจังหวัดในการดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร 
ทองถ่ิน ถาเปนการดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานครใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา ๕  การเขาชื่อรองขอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการใหมีการ 
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นนั้น เพราะเหตุท่ีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ดังน้ี 
  (๑) ผูมีสิทธิเลือกต้ังไมเกินหน่ึงแสนคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาหน่ึงในหาของ 
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
  (๒) ผูมีสิทธิเลือกต้ังเกินหน่ึงแสนคนแตไมเกินหาแสนคนตองมีผูเขาช่ือ 
ไมนอยกวาสองหม่ืนคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 
  (๓) ผูมีสิทธิเลือกต้ังเกินกวาหาแสนคนแตไมเกินหน่ึงลานคนตองมีผูเขาช่ือ 
ไมนอยกวาสองหม่ืนหาพันคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 
  (๔) ผูมีสิทธิเลือกต้ังเกินกวาหน่ึงลานคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาสามหม่ืนคน 
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 
  การนับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง 
ใหถือตามจํานวนในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันคร้ังหลังสุด 
ที่ใชสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี 
 
  มาตรา ๖  คํารองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ 
ผูบริหารทองถิ่นตามมาตรา ๕ ตองมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  (๑) ชื่อ ท่ีอยู และลายมือช่ือของผูเขาช่ือทุกคน พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่ม ี
รูปถายสามารถแสดงตนได 
  (๒) รายละเอียดของขอเท็จจริงและพฤติการณท่ีแสดงใหเห็นวาสมาชิก 
สภาทองถ่ินผูใด หรือผูบริหารทองถิ่นผูใดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะใหลง 
คะแนนเสียงถอดถอนนั้นมีการปฏิบัติหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางใดจนเปนเหตุ 
ท่ีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป 
  (๓) รายชื่อผูแทนของผูเขาชื่อที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการจัด 
ใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 



   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    

  (๔) คํารับรองของผูแทนของผูเขาชื่อตาม (๓) วาผูเขาช่ือทุกคนเปนผูมีสิทธิ 
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และเปนผูรวมเขาชื่อดวยตนเอง 
 
  มาตรา ๗  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารองตามมาตรา ๕ ใหดําเนินการจัด 
สงคํารองไปใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูท่ีถูกรองขอใหลงคะแนนเสียงถอดถอน 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารอง และใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร 
ทองถิ่นผูนั้นจัดทําคําชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อแกขอกลาวหาตามคํารองยื่นตอผูวาราชการจังหวัด 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํารองจากผูวาราชการจังหวัด 
  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคําชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อแกขอกลาวหาของสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามวรรคหนึ่งแลว หรือเมื่อครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที ่
ไดแจงคํารองใหทราบตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําชี้แจงหรือวันครบกําหนด แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการ 
จัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตอไป พรอมท้ังจัดสง 
คํารองตามมาตรา ๕ และคําชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อแกขอกลาวหาถาหากมีไปดวย 
  ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบมาย 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลใดเปนผูดําเนินการแทน ใหผูวาราชการ 
จังหวัดแจงตามวรรคสองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลนั้นดําเนินการ 
ตอไป 
 
  มาตรา ๘  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอน 
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น โดยใหประกาศกําหนด 
วันลงคะแนนเสียงไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๗ 
  ในการดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น และปดประกาศบัญชีรายชื่อดังกลาวพรอมทั้งคํารองตามมาตรา ๕  
คําชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อแกขอกลาวหาของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นถาหากมี และ 
ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัด  
ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน  
เขตชุมชนหนาแนนท่ีเห็นสมควร และท่ีลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับท่ีลงคะแนนเสียง 
ไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันลงคะแนนเสียง ท้ังน้ี เฉพาะในเขตทองที่ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นนั้น 
  ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและการถอนชื่อผูไมมี 
สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภามาใชบังคับกับการเพ่ิมช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงและการถอนช่ือผูไมมีสิทธิ 
ลงคะแนนเสียงโดยอนุโลม ท้ังน้ี โดยใหยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อตอบุคคลที่คณะกรรมการ 



   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    

การเลือกตั้งแตงตั้ง 
 
  มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดหนวยลงคะแนนเสียงท่ีจะพึงมี 
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะจัดใหมีการลงคะแนนเสียง และกําหนดท่ีลงคะแนนเสียงของ 
หนวยลงคะแนนเสียงน้ัน ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงจํานวนของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในแตละหนวย 
ลงคะแนนเสียงและความสะดวกในการเดินทางไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงและประกาศใหผูมีสิทธิ 
ลงคะแนนเสียงทราบไมนอยกวาย่ีสิบวันกอนวันลงคะแนนเสียง 
  ในกรณีจําเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียง 
ตามประกาศในวรรคหนึ่งเปนสถานที่อื่นตามที่เห็นเหมาะสมก็ได โดยตองประกาศการเปลี่ยน
แปลง 
ท่ีลงคะแนนเสียงใหทราบกอนวันลงคะแนนเสียงไมนอยกวาหาวัน เวนแตกรณีฉุกเฉินจะประกาศ 
การเปล่ียนแปลงท่ีลงคะแนนเสียงนอยกวาระยะเวลาดังกลาวก็ได 
 
  มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งหรือ 
หลายคนเพื่อทําหนาท่ีอํานวยการหรือกํากับดูแลการลงคะแนนเสียงตามท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังกําหนดไดตามท่ีเห็นสมควร 
 
  มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการประจําที่ 
ลงคะแนนเสียงแตละแหงไมนอยกวาหาคน เพ่ือทําหนาท่ีในท่ีลงคะแนนเสียงน้ัน 
  การแตงตั้งกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แตงต้ังผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงน้ันเปนประธานกรรมการหน่ึงคน และ 
กรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสี่คน ถาในวันลงคะแนนเสียงกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงมา 
ปฏิบัติหนาท่ีไมถึงหาคน ใหกรรมการท่ีเหลืออยูแตงต้ังผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนน 
เสียงนั้นเปนกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงจนครบหาคน 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมอยูในที่ลงคะแนนเสียงหรือ 
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการแทนหรือปฏิบัติ 
หนาท่ีไปพลางกอนจนกวาประธานกรรมการจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีได แลวแตกรณี 
 
  มาตรา ๑๒  ใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมีหนาที่ดําเนินการและรักษา 
ความเรียบรอยในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในท่ีลงคะแนนเสียง และมีหนาท่ีอ่ืน 
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
  ในกรณีท่ีผูใดขัดขวางการลงคะแนนเสียง ใหกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียง 
มีอํานาจสั่งใหผูนั้นออกไปจากที่ลงคะแนนเสียงนั้น แตตองไมขัดขวางตอการท่ีผูมีสิทธิลงคะแนน 
เสียงจะใชสิทธิลงคะแนนเสียง 



   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    

 
  มาตรา ๑๓  การลงคะแนนเสียงใหใชวิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ 
  การออกเสียงลงคะแนนใหทําเคร่ืองหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองท่ี 
"เห็นดวย" หรอื "ไมเห็นดวย" กับการใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูที่ 
ถูกรองขอใหลงคะแนนเสียงถอดถอน 
  ลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงและหีบบัตรลงคะแนนเสียงใหเปนไป 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
 
  มาตรา ๑๔  ในวันลงคะแนนเสียงใหเปดการลงคะแนนเสียงต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ 
นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
 
  มาตรา ๑๕  ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงซ่ึงมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนน 
เสียงในท่ีลงคะแนนเสียงใด ใหลงคะแนนเสียง ณ ท่ีลงคะแนนเสียงน้ัน 
  ใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสียงในท่ีลงคะแนนเสียงท่ีตนมีสิทธิได 
เพียงแหงเดียว 
 
  มาตรา ๑๖  กอนเริ่มเปดใหมีการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่ลง 
คะแนนเสียงนับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงท้ังหมดของหนวยลงคะแนนเสียงนั้น และปดประกาศ 
จํานวนบัตรท้ังหมดในท่ีลงคะแนนเสียงไวในท่ีเปดเผย และเม่ือถึงเวลาเปดการลงคะแนนเสียงให 
คณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงเปดหีบบัตรลงคะแนนเสียงในท่ีเปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิ 
ลงคะแนนเสียงซ่ึงอยู ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นเห็นวาเปนหีบเปลา แลวปดหีบบัตรลงคะแนนเสียง 
และใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไมนอยกวาสองคน 
ซ่ึงอยูในท่ีลงคะแนนเสียงในขณะน้ันลงลายมือช่ือในบันทึกน้ันดวย เวนแตไมมีผูลงคะแนนเสียง 
อยูในขณะนั้น 
 
  มาตรา ๑๗  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเสียงใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง 
ท่ีประสงคจะลงคะแนนเสียงไปแสดงตนตอกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียง โดยแสดงบัตร 
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทาง 
ราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได 
  เมื่อคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน 
เสียงแลวใหอานช่ือและท่ีอยูของผูน้ันดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวงใหหมายเหตุไวในบัญชีรายช่ือ 
ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยใหจดหมายเลขบัตรและสถานท่ีออกบัตร และใหผูมีสิทธิลงคะแนน 
เสียงลงลายมือช่ือหรือพิมพลายน้ิวมือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเปนหลักฐานตามท่ี 
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แลวใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมอบบัตรลงคะแนน 



   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    

เสียงใหแกผูน้ันเพ่ือไปลงคะแนนเสียง 
  ในกรณีท่ีมีผูทักทวงหรือกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงสงสัยวาผูมีสิทธิ 
ลงคะแนนเสียงซ่ึงมาแสดงตนน้ันไมใชเปนผูมีช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ให 
คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูก 
สงสัยเปนผูท่ีมีช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงหรือไม และในกรณีที่คณะกรรมการ 
ประจําท่ีลงคะแนนเสียงวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยไมใชเปนผูมีช่ือในบัญชีรายช่ือผู 
มีสิทธิลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงทําบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือ 
ชื่อไวดวย และใหปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง 
 
  มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีการลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงใดไมสามารถ 
กระทําไดเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนวัน 
ลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงกําหนดท่ีลงคะแนนเสียงใหมท่ีผูมา 
ใชสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถไปลงคะแนนเสียงไดโดยสะดวก แตถาไมอาจกําหนดที่ลงคะแนน 
เสียงใหมไดใหประกาศงดลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังโดยดวน 
  ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันที่ลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการ 
ประจําท่ีลงคะแนนเสียงประกาศงดลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงนั้น แลวรายงานตอ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน 
  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนเสียงใหมในหนวยลงคะแนน 
เสียงน้ัน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบวาเหตุที่ทําใหไมอาจลงคะแนนไดนั้นสงบลงแลว 
และตองประกาศกอนวันลงคะแนนเปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
  มาตรา ๑๙  เมื่อถึงเวลาปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที ่
ลงคะแนนเสียงประกาศปดการลงคะแนนเสียงและงดจายบัตรลงคะแนนเสียง และใหทํา 
เคร่ืองหมายในบัตรท่ีเหลืออยูใหเปนบัตรท่ีใชลงคะแนนเสียงไมไดตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนด และจัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงท้ังหมด จํานวนผูมา 
แสดงตนและบัตรลงคะแนนเสียงและจํานวนบัตรที่เหลือ โดยใหกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียง 
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในขณะน้ันทุกคนลงลายมือช่ือไวและประกาศใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงซ่ึงอยู 
ที่นั้นทราบ 
 
  มาตรา ๒๐  เมื่อปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนน 
เสียงแตละแหงนับคะแนน ณ ท่ีลงคะแนนเสียงน้ันโดยเปดเผยจนแลวเสร็จ 
  เมื่อนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงนําบัตร 
ลงคะแนนเสียงของผูมาใชสิทธิท้ังหมดใสไวในหีบบัตรลงคะแนนเสียงพรอมท้ังรายงานผลการ 
นับคะแนน แลวปดหีบบัตรจัดสงไปใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  วิธีการนับคะแนนและการจัดสงหีบบัตรใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 



   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    

การเลือกตั้งกําหนด 
 
  มาตรา ๒๑  บัตรลงคะแนนเสียงดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
  (๑) บัตรปลอม 
  (๒) บัตรท่ีมิไดทําเคร่ืองหมายลงคะแนน 
  (๓) บัตรท่ีทําเคร่ืองหมายจนไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเสียงในทางใด 
  (๔) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวาเปนบัตรเสีย 
  ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตาม 
วรรคหนึ่งวา "เสีย" พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามอนุมาตราใด แลวลงลายมือช่ือกํากับ 
ไวไมนอยกวาสองคน และหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนน 
 
  มาตรา ๒๒  เม่ือไดผลการนับคะแนนจากท่ีลงคะแนนเสียงทุกแหงแลว ให 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียงและจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียง 
 
  มาตรา ๒๓  การลงคะแนนเสียงเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
พนจากตําแหนง หากมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงไมถึงก่ึงหน่ึงของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง 
ท้ังหมดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ใหการเขาชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเปนอันตกไป และจะ 
มีการรองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได 
  ในกรณีมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนน 
เสียงท้ังหมดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน และมีคะแนนเสียงจํานวนไมนอยกวาสามในส่ีของ 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้นไมสมควร 
ดํารงตําแหนงตอไป ใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันลงคะแนนเสียง 
 
  มาตรา ๒๔  เมื่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแลว ถาผูมีสิทธิเลือกต้ังใน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเห็นวาการลงคะแนนเสียงเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวย 
กฎหมาย ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานการลงคะแนนเสียงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 
สามสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียง 
  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคํารองแลวใหดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว 
ถาเห็นวาการลงคะแนนเสียงน้ันเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมายใหจัดใหมีการ 
ลงคะแนนเสียงใหม เวนแตการลงคะแนนเสียงใหมจะไมทําใหผลการลงคะแนนเสียงเปล่ียนแปลง 
ไป ใหมีคําส่ังยกคํารองคัดคานน้ันเสีย 
  วิธีพิจารณาการคัดคานการลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 



   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    

  มาตรา ๒๕  ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวางหรือหนวงเหน่ียวหรือไมให 
ความสะดวกพอสมควรตอการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง  
แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๖  ผูใดกระทําการในระหวางระยะเวลาการจัดใหมีการลงคะแนนเสียง 
ในลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) ลงคะแนนเสียงหรือพยายามลงคะแนนเสียงโดยมิใชเปนผูมีสิทธิลงคะแนน 
เสียง 
  (๒) ใชบัตรอ่ืนท่ีมิใชบัตรลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียง 
  (๓) นําบัตรลงคะแนนเสียงออกไปจากที่ลงคะแนนเสียง 
  (๔) ทําเคร่ืองหมายเพ่ือเปนท่ีสังเกตโดยวิธีใด ไวท่ีบัตรลงคะแนนเสียง 
  (๕) จงใจกระทําการดวยประการใด ๆ ใหบัตรลงคะแนนเสียงชํารุด หรอื 
เสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียใหเปนบัตรที่ใชได 
  (๖) นําบัตรลงคะแนนเสียงใสในหีบบัตรลงคะแนนเสียงโดยไมมีอํานาจโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเพ่ือแสดงวามีผูมาแสดงตน 
เพ่ือลงคะแนนเสียงโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรลงคะแนนเสียง 
เพิ่มขึ้นจากความจริง 
  (๗) กระทําการโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือมิใหผูมีสิทธิ 
ลงคะแนนเสียงสามารถใชสิทธิได หรือขัดขวางหรือหนวงเหน่ียวมิใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไป ณ  
ท่ีลงคะแนนเสียงหรือเขาไป ณ ท่ีลงคะแนนเสียง หรือมิใหไปถึง ณ ท่ีดังกลาว ภายในกําหนดเวลา 
ที่จะลงคะแนนเสียง 
  (๘) ให เสนอให หรอืสัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสินหรือผล 
ประโยชนอื่นอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด เพ่ือจะจูงใจใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงน้ัน 
ลงคะแนนเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรืองดลงคะแนนเสียง 
  (๙) เรียกทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นเพื่อจะ 
ลงคะแนนเสียง หรอืงดลงคะแนนเสียง 
  (๑๐) กอความวุนวายข้ึนในท่ีลงคะแนนเสียง หรือกระทําการใดอันเปนการ 
รบกวนหรือเปนอุปสรรคแกการลงคะแนนเสียง หรือฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการประจําที่ 
ลงคะแนนเสียงตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง 
  (๑๑) เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปล่ียนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําให 
ไรประโยชน หรือนําไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรลงคะแนนเสียง เวนแตเปนการ 
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย 
  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรอื 
ท้ังจําท้ังปรับ 
 



   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    

  มาตรา ๒๗  กรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงผูใดจงใจนับบัตรลงคะแนนเสียง 
หรือคะแนนในการลงคะแนนเสียงใหผิดไปจากความจริง หรอืรวมคะแนนใหผิดไป หรือกระทํา 
ดวยประการใด ๆ โดยมิไดมีอํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย ใหบัตรลงคะแนนเสียงชํารุด 
หรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตร 
ท่ีใชได หรืออานบัตรลงคะแนนเสียงใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงานการลงคะแนนเสียง 
ไมตรงความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง 
สองแสนบาท 
 
  มาตรา ๒๘  ในระหวางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิไดควบคุมและ 
ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินใดตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ใหอํานาจ 
หนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตามพระราชบัญญัตินี้เปน 
อํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดหรือเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
สําหรับการดําเนินการในกรุงเทพมหานคร 
 
  มาตรา ๒๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
            ชวน หลีกภัย 
           นายกรัฐมนตร ี
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๘๖ ของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินใดมีจํานวนไมนอยกวาสามในส่ีของผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิลงคะแนนเสียงวาสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนง 
ตอไป เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้นพนจากตําแหนงได โดยใหเปนไปตามท่ี 
กฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
        ปรียนันท/แกไข 
          ๒๒  /  ๒ / ๔๕  



   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    

         A+B(C) 
 
   
 


