
พรบ.การเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรอืผ ูบ้รหิารทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒



(ม.๓๘)

มีสญัชาติไทย /กรณีแปลงสญัชาติตอ้งไดส้ญัชาติไทยมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า ๕ ปี

มีอายไุม่ต ่ากว่า ๑๘ ปี ในวนัเลือกตัง้

มีช่ืออย ูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตัง้มาแลว้เป็นเวลาติดต่อกนัไม่

นอ้ยกว่าหน่ึงปีนบัถึงวนัเลือกตัง้ และ

มีคณุสมบติัอ่ืนตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ินก าหนด



กรณียา้ยทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหน่ึงไปยังเขตเลือกตั้งห น่ึง

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดียวกัน อันท าให้บคุคลมีช่ืออย ู่ใน

ทะเบียนบา้นในเขตเลือกตัง้เป็นเวลาติดต่อกนันอ้ยกว่าหน่ึงปีนบัถึงวนัเลือกตัง้ 

ใหบ้คุคลนัน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้ท่ีตนมีช่ืออยู่ใน

ท ะ เ บี ยนบ้ า นครั้ง ส ุด ท้ า ย เ ป็ น เ ว ล า ติ ด ต่ อกัน ไ ม่ น้อ ย ก ว่ าห น่ึ ง ปี



(ม.๓๙)

เป็นภิกษ ุสามเณร นกัพรตหรอืนกับวช (๑)

อย ูใ่นระหว่างถกูเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ไม่วา่คดีนัน้จะถึงท่ีสดุล้ววรืือไม่ (๒)

ตอ้งคมุขงัอย ูโ่ดยหมายของศาลหรอืโดยค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย (๓)

วิกลจรติหรอืจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ (๔)

มีลกัษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ก าหนด (๕)**



(ม. ๔๐)

ภายในเจ็ดวนักอ่นวนัเลือกตัง้หรอืภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัเลือกตัง้ 

ท าเป็นหนงัสือหรอืโดยวิธีการอ่ืนเพ่ือช้ีแจงเหต ุ

อาจมอบหมายให้บคุคลใดไปยื่น หรือ จัดส่งหนังสือช้ีแจงเหตนุั้นทาง

ไปรษณียล์งทะเบียน หรอืแจง้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก์็ได้

การแจง้เหตดุงักลา่วไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีผ ูน้ ัน้จะไปใชส้ิทธิเลือกตัง้



(ม.๔๒)

สมัครรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผ ูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินและ

ผ ูบ้รหิารทอ้งถ่ิน หรือสมคัรรบัเลือกเป็นสมาชิกวฒิุสภา

สมคัรรบัเลือกเป็นก านันและผ ูใ้หญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครอง

ทอ้งท่ี

 เขา้ช่ือรอ้งขอใหถ้อดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผ ูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่า

ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรอืผ ูบ้รหิารทอ้งถ่ิน

ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

การเมือง และข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ขา้ราชการรฐัสภา



ด ารงต าแหน่งรองผ ูบ้ริหารท้องถ่ิน เลขานกุารผ ูบ้ริหารท้องถ่ิน 

ผ ูช้่วยเลขานกุารผ ูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประธานท่ีปรึกษาผ ูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ท่ีปรึกษาผ ูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือคณะท่ีปรึกษาผ ูบ้ริหารทอ้งถ่ินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

ด ารงต าแหน่งเลขานกุารประธานสภาท้องถ่ิน ผ ูช้่วยเลขานกุาร

ประธานสภาทอ้งถ่ิน และเลขานกุารรองประธานสภาทอ้งถ่ินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน



สองปี

จ ากดัสิทธิครัง้ก่อนยงัเหลืออย ู่

เท่าใด สิ้นสดุลง



ใหผ้ ูอ้ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศ

บญัชีรายช่ือผ ูมี้สิทธิเลือกตัง้ไวโ้ดยเปิดเผย (มิใหร้ะบเุลข ปชช.) ก่อนวนั

เลือกตัง้ไม่นอ้ยกว่ายีส่ิบหา้วนั  และ

แจง้รายช่ือผ ูมี้สิทธิเลือกตัง้ใหเ้จา้บา้นทราบกอ่นวนัเลือกตัง้ไม่นอ้ยกว่า

สิบหา้วนั



(มาตรา ๔๔)

ผ ูมี้สิทธิเลือกตัง้หรอืเจา้บา้น 
ตนหรอืผ ูมี้ช่ืออย ูใ่น

ทะเบียนบา้นของตน 

ไมมี่ช่ืออย ูใ่นบญัชี

รายช่ือผ ูมี้สิทธิเลือกตัง้ 

แจ้งเป็นหนังสือต่อ

ผอ.กต.ทอ้งถ่ินก่อน

วันเลือกตั้งไม่น้อย

กว่า ๑๐ วนั

เพ่ิมช่ือ

กกต.ทอ้งถ่ิน



(มาตรา ๔๕)

ผ ูมี้สิทธิเลอืกตัง้ 

เห็นว่าผ ูมี้ช่ืออย ูใ่นบญัชีรายช่ือ

ผ ูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไดป้ระกาศ 

เป็นผ ูไ้มมี่สิทธิเลือกตัง้

ยื่นค าร ้องต่อ  ผอ .กต.

ทอ้งถ่ิน ก่อนวันเลือกตั้ง

ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ๑ ๐ วั น

ถอนช่ือ

กกต.ทอ้งถ่ิน

แจง้ผ ูร้อ้งทราบ



(มาตรา ๔๓ วรรคสอง)

กรณี ผอ.กต.ท้องถ่ิน พบว่า การจัดท าบัญชีรายช่ือผ ู้มีสิทธิเลื อกตั้ง

มีความผิดพลาด หรือมีเหตอุันควรเช่ือได้ว่ามีการยา้ยบคุคลใดเข้ามา

ในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่าจะพบเหต ุ

ดงักล่าวก่อนหรือหลงัการประกาศบญัชีรายช่ือผ ูมี้สิทธิเลือกตั้ง ให ้ผอ.กต.

ทอ้งถ่ิน รายงานต่อ กกต.ท้องถ่ิน โดยเร็ว ถ้า กกต.ทอ้งถ่ิน เห็นว่ากรณี

ดงักลา่วเป็นความจรงิ ให ้กกต.ทอ้งถ่ิน มีค าสัง่ใหแ้กไ้ขหรอืถอนช่ือบคุคลนัน้

ออกจากบญัชีรายช่ือผ ูมี้สิทธิเลือกตัง้ได้

***หลกั ๑.บญัชีรายช่ือผิดพลาด ๒.กรณียา้ยทะเบียนบา้นมิชอบ



มสีญัชาตไิทยโดยการเกิด

ผูม้ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่าย่ีสิบหา้ปีนับถึง

วันเลือกตัง้ ส าหรับผูม้ีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้เป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหม้ีอายตุามท่ีกฎหมาย

ว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินก าหนด

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้นในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสมคัรรับเลือกตัง้ในวันสมคัร

รบัเลือกตัง้ เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกว่าหนึง่ปีนบัถึงวนัสมคัรรบัเลือกตัง้

คณุสมบัติอ่ืนตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด** 

อบต**. ทต./ทม./ทน**. อบจ**.



ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ

 เป็นบคุคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบคุคลลม้ละลายทจุริต

 เป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุน้ในกิจการหนงัสือพิมพห์รือสื่อมวลชนใด ๆ

 เป็นบคุคลผูม้ลีกัษณะตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ิทธิเลือกตัง้ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  หรือ  (๔)

อยู่ระหว่างถกูระงับการใชส้ิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชัว่คราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมคัรรบัเลือกตัง้



ตอ้งค าพิพากษาใหจ้ าคกุและถกูคมุขงัอยู่โดยหมายของศาล

 เคยไดร้บัโทษจ าคกุโดยไดพ้น้โทษมายงัไมถึ่งหา้ปีนบัถึงวนัเลือกตัง้  เวน้แตใ่นความผิดอนัได้

กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ

 เคยถกูสัง่ใหพ้น้จากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทจุริตต่อหนา้ท่ี

หรือ ถือว่ากระท าการทจุริตหรือประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

 เคยตอ้งค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอันถึงท่ีสดุใหท้รัพยส์ินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร า่รวยผิดปกติ  หรือเคยตอ้งค าพิพากษาอนัถึงท่ีสดุใหล้งโทษจ าคกุเพราะกระท าความผิด

ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต



 เคยตอ้งค าพิพากษาอันถึงท่ีสดุว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการหรือต่อ

ต าแหน่งหนา้ท่ีในการยตุิธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยความผิดของ

พนกังานในองคก์ารหรือหนว่ยงานของรฐั  หรือความผดิเกี่ยวกบัทรพัยท่ี์กระท าโดยทจุริต

ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการกูยื้มเงนิท่ีเป็นการฉ้อโกง

ประชาชน  กฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิในความผิดฐานเป็นผูผ้ลิต น าเขา้ ส่งออก  หรือผูค้า้  

กฎหมายว่าดว้ยการพนนัในความผิดฐานเป็นเจา้มือหรือเจา้ส านกั กฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการคา้มนษุย์  หรือกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงนิในความผดิฐานฟอกเงนิ 

 เคยตอ้งค าพิพากษาอนัถึงที่สดุว่ากระท าการอนัเป็นการทจุริตในการเลือกตัง้

 เป็นขา้ราชการซ่ึงมตี าแหนง่หรือเงนิเดอืนประจ า



 เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชกิวฒิุสภา  สมาชกิสภาทอ้งถ่ิน  หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

 เป็นพนกังานหรือลกูจา้งของหนว่ยราชการ  หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการ

ส่วนทอ้งถ่ิน  หรือเป็นเจา้หนา้ที่อื่นของรฐั

 เป็นตลุาการศาลรฐัธรรมนญู  หรือผูด้ ารงต าแหนง่ในองคก์รอิสระ

อยู่ในระหว่างตอ้งหา้มมใิหด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืง

 เคยพน้จากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ ง

ทางการเมอืงมคี าพิพากษาว่าเป็นผูม้ีพฤตกิารณร์ า่รวยผิดปกต ิ หรือกระท าความผิดฐาน

ทจุริตต่อหนา้ท่ี หรือจงใจปฏิบัติหนา้ท่ีหรือใชอ้ านาจขดัต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญู

หรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรา้ยแรง



ตอ้งค าพิพากษาถึงที่สดุว่ากระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี ้ ไมว่่าจะไดร้ับโทษหรือไม่

โดยไดพ้น้โทษหรือตอ้งค าพิพากษามายงัไมถึ่งหา้ปีนบัถึงวนัเลือกตัง้ แลว้แตก่รณี

 เคยถกูถอดถอนออกจากต าแหนง่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกวฒิุสภา  สมาชิกสภา

ทอ้งถ่ิน  หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  

หรือกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ ริหาร

ทอ้งถ่ิน  แลว้แตก่รณี  มายงัไมถึ่งหา้ปีนบัถึงวนัเลือกตัง้ 

อยู่ในระหว่างถกูจ ากดัสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

ตามมาตรา  ๔๒  หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

 เคยถกูเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พน้หา้ปีนับแต่วันท่ีพน้จากการถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตัง้จนถึงวนัเลือกตัง้



 เคยถกูเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พน้หา้ปีนับแต่วันท่ีพน้จากการถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตัง้จนถึงวนัเลือกตัง้

 เป็นผูส้มคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรือรบัเลือกเป็นสมาชิกวฒิุสภา  หรือ

เป็นผูส้มคัรรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเดยีวกนั หรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอื่น

 เคยพน้จากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพราะเหตมุีส่วนไดเ้สียไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาหรือกิจการท่ีกระท าหรือจะกระท ากบัหรือให้แก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนัน้  หรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาหรือ

กิจการท่ีกระท ากับหรือจะกระท ากับหรือใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ่ืน  โดยมี

พฤติการณแ์สดงใหเ้ห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชนส์่วนตนระหว่างกนั และ

ยงัไมพ่น้หา้ปีนบัแตว่นัที่พน้จากต าแหนง่จนถึงวนัเลือกตัง้



 เคยถกูสัง่ใหพ้น้จากต าแหนง่ใด ๆ  ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเพราะจงใจไม่ปฏิบตัติาม

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบของทางราชการ  หรือมตคิณะรัฐมนตรี  อันเป็นเหตใุหเ้สียหายแก่

ราชการอย่างรา้ยแรง  และยงัไมพ่น้หา้ปีนบัแตว่นัที่พน้จากต าแหนง่จนถึงวันเลือกตัง้

 เคยถกูสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพราะทอดท้ิงหรือ

ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหนา้ท่ีและอ านาจ  หรือปฏิบัติการไม่ชอบดว้ยหนา้ท่ีและอ านาจ  

หรือประพฤติตนฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบรอ้ยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือมีความ

ประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศักดิ์ต าแหนง่  หรือแก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  หรือแกร่าชการ  และยงัไมพ่น้หา้ปีนบัแตว่นัที่พน้จากต าแหนง่จนถึงวนัเลือกตัง้

ลกัษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด



อบต.

ตอ้งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา  ๕๘/๑ 

พรบ.อบต.(คณุสมบัติเดียวกับ

นายกทอ้งถ่ิน)

เวน้แต่การนบัอายแุละการนบั

ระยะเวลาของคณุสมบติัหรือ

ลกัษณะตอ้งหา้มอย่างอ่ืนให้

นบัถึงวนัแต่งตัง้

ทต./ทม./

ทน.

ร อ ง น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ต้ อ ง มี

คณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามมาตรา  ๔๘  เ บญจ  พรบ .

เ ท ศ บ า ล ( ค ุณ สมบั ติ เ ดี ย ว กับ

นายกเทศมนตร)ี

เวน้แต่การนบัอายแุละการนบั

ระยะเวลาของคณุสมบติัหรือ

ลกัษณะตอ้งหา้มอย่างอ่ืนให้

นบัถึงวนัแต่งตัง้



อบต.
(๑) มีอายไุมต่ ่ากว่าสามสิบหา้ปีนบัถึงวนัเลือกตัง้

(๒) ส าเรจ็การศึกษาไมต่ ่ากว่ามธัยมศึกษาตอน

ปลายหรอืเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก

สภาต าบล สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผ ูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

หรือสมาชิกรฐัสภา

ทต./ทม./

ทน.

(๑) มีอายไุมต่ ่ากว่าสามสิบหา้ปีนบัถึงวนัเลือกตัง้

(๒) ส าเรจ็การศึกษาไมต่ ่ากว่าปรญิญาตรหีรอื

เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

ผ ูบ้รหิารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรฐัสภา



อบจ.

(๑) มีอายไุมต่ ่ากว่าสามสิบหา้ปีนบัถึงวนัเลือกตัง้

(๒) ส าเรจ็การศึกษาไมต่ ่ากว่าปริญญาตรหีรอื

เทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจงัหวดั  

สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั  ผ ูบ้รหิาร

ทอ้งถ่ิน  หรอืสมาชิกรฐัสภา



ม.๕๔(ผูส้มคัรขายตวั)

หา้มมิใหผ้ ูใ้ดเรยีก รบั 

หรอืยอมจะรบัเงิน 

ทรพัยสิ์น หรอืประโยชน์

อ่ืนใดอนัอาจค านวณ

เป็นเงินไดส้ าหรบัตนเอง

หรอืผ ูอ่ื้น เพ่ือใหต้น

สมคัรรบัเลือกตัง้

ม.๖๕(๑)(๒)(ซ้ือเสียง)

(๑) จดัท าให ้เสนอให ้

สญัญาว่าจะให ้หรอื

จดัเตรยีมเพ่ือจะให ้

ทรพัยส์ิน หรอื

ผลประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจค

ค านวณเป็นเงินไดแ้กผ่ ูใ้ด

(๒)ให ้เสนอให ้หรอืสญัญา

ว่าจะใหเ้งิน ทรพัยส์ิน หรอื

ประโยชนอ่ื์นใดไม่ว่าจะ

โดยตรง

หรอืโดยออ้มแกช่มุชน 

สมาคม มลูนิธิ วดัหรอืศา

สนสถานอ่ืน สถานศึกษา 

สถานสงเคราะห ์หรอื

สถาบนัอ่ืนใด

ม.๖๗วรรคหนึง่

หา้มมิใหผ้ ูส้มคัรจดั

ยานพาหนะน าผ ูมี้สิทธิ

เลือกตัง้ไปยงัท่ีเลือกตัง้

เพ่ือการเลือกตัง้

หรอืน ากลบัจากท่ีเลือกตัง้ 

หรอืจดัใหผ้ ูมี้สิทธิเลือกตัง้

ไปหรอืกลบัเพ่ือการออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่ตอ้ง

เสียค่าโดยสารหรอืค่าจา้ง

ซ่ึงตอ้งเสียตามปกต

ม.๘๔

หา้มมิใหผ้ ูใ้ดซ่ึงร ูอ้ย ูแ่ลว้ว่าตน

เป็นผ ูไ้ม่มีสิทธิเลือกตัง้

พยายามออกเสียงลงคะแนน

หรอืออกเสียงลงคะแนน 



ม.๘๕วรรคหนึง่

หา้มมิใหผ้ ูมี้สิทธิ

เลือกตัง้ผ ูใ้ดใชบ้ตัร

อ่ืนท่ีมิใช่บตัร

เลือกตัง้ท่ีไดร้บัจาก

กรรมการประจ า

หน่วยเลือกตัง้เพ่ือ

การออกเสียง

ลงคะแนน 

ม.๘๘

หา้มมิใหผ้ ูใ้ดน าบตัร

เลือกตัง้ใสใ่นหีบบตัร

เลือกตัง้ โดยไม่มีอ านาจ

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

หรอืกระท าการใดในบญัชี

รายช่ือผ ูมี้สิทธิเลือกตัง้

เพ่ือแสดงว่ามีผ ูม้าแสดง

ตนเพ่ือออกเสียง

ลงคะแนนโดยผิดไปจาก

ความจรงิ หรอืกระท าการ

ใดอนัเป็นเหตใุหมี้บตัร

เลือกตัง้เพ่ิมข้ึนจากความ

จรงิ

ม.๙๒(ขายเสียง)

หา้มมิใหผ้ ูมี้สิทธิ

เลือกตัง้ผ ูใ้ดเรยีก 

รบั หรอืยอมจะรบั

เงิน ทรพัยสิ์น หรอื

ประโยชนอ่ื์นใด

ส าหรบัตนเองหรอื

ผ ูอ่ื้น เพ่ือลงคะแนน

เลือกหรอืลงคะแนน

ไมเ่ลือกผ ูส้มคัรผ ูใ้ด 

หรอืงดเวน้ไม่

ลงคะแนนใหแ้ก่

ผ ูส้มคัรผ ูใ้ด

ม.๙๙

หา้มมิใหผ้ ูใ้ด

กระท าการใด ๆ 

เพ่ือใหบ้ตัร

เลือกตัง้ท่ีอย ูใ่น

สถานท่ีนบั

คะแนนเลือกตัง้

มีจ านวนผิดจาก

ความจรงิ

ม.๑๐๑

หา้มมิใหก้รรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตัง้

จงใจนบับตัรเลือกตัง้ 

อ่านบตัรเลือกตัง้ 

นบัคะแนนเลือกตัง้หรอื

รวมคะแนนเลือกตัง้ให้

ผิดจากความจรงิ หรอื

กระท าการใดใหบ้ตัร

เลือกตัง้ช ารดุ 

เสียหายหรอืใหเ้ป็น

บตัรเสีย หรอืกระท า

การใดแกบ่ตัรเสีย

เพ่ือใหเ้ป็นบตัรเลือกตัง้

ท่ีใชไ้ด ้หรอืท ารายงาน

การเลือกตัง้ผิดจาก

ความจรงิ 


