
การเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้ง กรณีครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น       
ไม่น้อยกว่า 60 วัน หน.พนักงานส่วนท้องถิ่น แจ้ง ผอ.การเลือกตั้งประจ า  
จังหวัดทราบ เพื่อเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้ง และรายงานให้ กกต . ทราบ
โดยเร็ว

กรณีครบวาระ

การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน  
ผอ .การเลื อกตั้ งประจ าจั งหวั ด        
และ ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท.
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขึ้น 
เ พื ่อ ป ร ะ ส าน ง า นแ ล ะ จ ัด ก า ร
เลือกตั้ง

การแบ่งเขตเลือกตั้ง
- การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้ใช้
เขต อปท. เป็นเขตเลือกตั้ง
- เขตเลือกตั้งและจ านวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นส าหรับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การขยายเวลาในการจัดการเลือกตั้ง
กกต.อาจมีค าสั่งให้ย่น/ขยายระยะเวลาให้มีการจัดการ
เลือกตั้งได้ตามความจ าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ 
โดยระบุเหตุผลของการมีค าสั่งดังกล่าว

การปฏิบัติงานกอ่นการประกาศให้มีการเลือกตั้ง

การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
ผอ.การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้ประกาศก าหนดโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ 
ได้แก่ ขนาดพื้นที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอปท. จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
จ านวนหน่วยเลือกตั้ง ดัชนรีาคาผู้บริโภค

ผอ.การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อต้องมีการเลือกตั้ง ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า อปท.
(1) กทม./อบจ. มีจ านวน 5 คน แต่งตั้ง ขรก./จนท.อื่นของรัฐ หรือแต่งตั้งจาก   
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมิได้เป็นขรก./จนท.อื่นของรัฐ (ไม่เกิน 2 คน)
(2) เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต. มีจ านวน 3 คน แต่งตั้งขรก./จนท.อื่นของรัฐ
หรือแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมิได้เป็น ขรก./จนท.อื่นของรัฐ (ไม่เกิน 2 คน)

08

การประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท. เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งให้ ผอ.การเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเห็นชอบ แล้วประกาศให้มีการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
30 วัน โดยประกาศต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้ เช่น วันเลือกตั้ง วันรับสมัคร สถานที่
รับสมัคร จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนเขตเลือกตั้ง หลักฐานการสมัคร   
รับเลือกตั้ง เป็นต้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กองการเลือกตั้งท้องถิ่น



การปฏิบัติงานกอ่นการประกาศให้มีการเลือกตั้ง
กรณีอื่นนอกจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง
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02

03
04

การด าเนินการอื่น ๆ
ด าเนินการเช่นเดียวกับ
การเลือกตั้ง
กรณคีรบวาระ

การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจ า อปท. และ ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท.

(1) ผอ.การเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ า อปท. ที่เคยได้รับการแต่งตั้งชุดเดิม
หรือทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามและมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการ       
การเลือกตั้งประจ า อปท. 
(2) ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท. ให้แต่งตั้งจากหัวหน้า
พนักงานส่วนท้องถิ่นของ อปท. ทีจ่ะมีการเลือกตั้ง

การรายงานกรณีจะต้องจัดการเลือกตั้ง

เมื่อกรณีจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิก       
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดเพราะเหตุอ่ืนใด
นอกจากกรณีครบวาระ ให้หัวหน้าพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดทราบ และให้ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบโดยเรว็

การแบ่งเขตเลือกตั้ง

ให้ใช้เขตเลือกตั้งเดิม ยกเว้นแต่กรณีต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง เช่น มีการยุบรวม
พ้ืนที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การ
ปกครอง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดด าเนินการเช่นเดียวกับการแบ่งเขต
เลือกตั้งกรณีครบวาระ
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บทบาทหน้าที่ของนายทะเบียน (นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น)

การเสนอให้มีการก าหนด
หน่วยเลือกตั้ง
-จัดท าร่างประกาศเสนอ คกก.การเลือกตั้ง
ประจ า อปท. โดย ผอ.การเลือกตัง้ประจ า 
อปท. เป็นผู้ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง

การด าเนินการเพิ่มช่ือ/ถอนชื่อ 
บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
การเพ่ิมชื่อ
-ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/เจา้บ้าน ขอเพิ่มชื่อตน/ผู้มีชือ่       
ในทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียน
ท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตัง้ไม่นอ้ยกว่า 10 วัน
การถอนชื่อ
-กรณีพบว่าบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตัง้มีขอ้ผิดพลาด/      
มีเหตุ อันควรเชื่อว่ามกีารย้ายบุคคลใดเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านเพื่อประโยชนใ์นการเลือกตัง้โดยมิชอบ 
ให้รายงาน คกก.การเลือกตั้งประจ า อปท. เพื่อให้มี
ค าส่ังแก้ไข/ถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อ                         
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

การแจ้งเหตุที่ท าให้                   
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
-รับแจ้งเหตุและด าเนินการเกีย่วกบั              
การรับแจ้งเหตุ
-ผู้มีสิทธิแจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย       
แจ้งเหตุ หรือแจ้งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน
-ก าหนดเวลาการแจง้เหตุ ภายใน 7 วัน
ก่อนวันเลือกตั้งหรอืภายใน 7 วันนับแต่
วันเลือกตั้ง 

การส่งบัญชรีายช่ือ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้าน
- จัดพิมพร์ายชื่อผู้มสีิทธิเลือกตัง้                        
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 
แล้วส่งไปยังเจ้าบ้าน ก่อนวันเลือกตัง้                              
ไม่น้อยกว่า 15 วัน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
-จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตัง้ การเพิ่มชื่อ              
และถอนชื่อ การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตั้งไปยัง
เจ้าบ้าน การรับแจ้งเหตุจ าเป็น ตลอดจน                          
การแก้ไขรายการผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ                  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กองการเลือกตั้งท้องถิ่น



ขั้นตอนการรับสมัครการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น

1

เจ้าหน้าทีรั่บสมัคร
- จนท.ตรวจเอกสารและหลักฐานฯ
- จนท.บันทึกเวลา
- จนท.จับสลาก
- จนท.ออกใบรบัสมัคร
- จนท. การเงิน 

ฯลฯ

3

การจัดสถานที่
- ผอ.การเลือกตัง้ประจ า อปท. 
จัดเตรียมสถานที่รบัสมัคร
โดยพิจารณาจากสถานทีท่ี่รูจ้กั
เป็นอย่างดีของประชาชน 
มีขนาดกว้างขวางเพียงพอ 
สะดวกต่อการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย

5

การรับสมัคร
- รับใบสมัคร
- ตรวจสอบใบสมัครและเอกสาร
- ออกใบรับใบสมัคร
- ให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร
- รายงานผลการรับสมัคร
- ตรวจสอบสิทธผิู้สมัคร

2
ผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้ง

- แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ                  
และมีความรู้ความสามารถ 
เช่น อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา อัยการจังหวัด ผู้บังคับ
การต ารวจภูธรจงัหวัด เป็นต้น

4
การตรวจสอบ

เอกสารการสมัคร
(1) ส าเนาบัตร ปชช.
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน
(3) ใบรับรองแพทย์
(4) หลักฐานแสดงการเสียภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา  
(5) หลักฐานอื่น

6
การประกาศรายชื่อผู้สมัคร
- ผอ.การเลือกตัง้ประจ า อปท. 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร                
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตัง้และไม่ได้
รับสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร
ทุกคนภายใน 7 วัน นับแต่วันปิด    
การรับสมัคร และติดประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองการเลือกตั้งท้องถิ่น



การรับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น

การออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง
เมื่อเห็นว่าใบสมัครและเอกสารหลักฐานครบถ้วน ให้บันทึกการรับสมัครไว ้                      
เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกใบรับใบสมัครให้แก่ผู้สมัครนั้นเรยีงตามล าดับการย่ืน
สมัคร และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน เมื่อได้ออกหลักฐานการรบัสมัคร                    
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดแล้ว ผู้สมัครนั้นจะถอนการสมัครมไิด้

การตรวจสอบสิทธิผูส้มัครรับเลอืกตั้ง
ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท. จะต้องด าเนนิการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร   
ทุกคนว่ามีสิทธิที่จะสมัครรบัเลือกตั้งหรือไม ่ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน 
นับแต่วันปิดการรับสมัคร กรณีมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับหลักฐาน
การสมัครของผู้สมัครรายใด ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐาน
ดังกล่าว เพื่อยืนยันรับรองความถกูตอ้ง

การรับใบสมัครของผู้สมัคร
ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท. แต่งตั้ง/มอบหมาย จนท.  
เพื่อให้ค าแนะน าผู้สมัครเกี่ยวกับการสมัครรบัเลือกตั้ง 
เมื่อผู้สมัครมาถึงสถานที่รบัสมัคร ให้ทุกคนลงนามในสมุด  
ลงเวลา เมื่อถึงเวลารับสมัคร ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท. 
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งจะเป็นผู้รับใบสมัคร พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานจากผู้สมัคร

การรายงานผลการรับสมัคร
เมื่อเสร็จสิ้นการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ ผอ.การเลือกตัง้ประจ า 
อปท. รายงานผลการรับสมัครเลือกตั้งให้ ผอ.การเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดทราบ และให้เงินค่าธรรมเนยีมการสมัคร               
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกีารเลือกตัง้นั้นต่อไป 

การตรวจสอบใบสมัคร
และเอกสารหลักฐาน
เมื่อรับใบสมัครและเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้ว               
ต้องตรวจสอบในเบ้ืองตน้วา่มกีารกรอกขอ้ความถกูตอ้ง
หรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนใบสมัครพร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานของผู้สมัครทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียม
ให้แก่ผู้สมัครนั้น
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การจับสลากเพ่ือล าดับใบสมัคร
กรณีมีผู้สมัครย่ืนใบสมัครพร้อมกันหลายคนหรือย่ืน                              
ก่อนเวลารับสมัคร ต้องมีการประชมุชีแ้จง หากตกลงกันได้ 
ให้ ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท. บันทึกไว้เป็นหลักฐาน              
หากตกลงกันไม่ได้ ให้ ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท. บันทึกไว้
เป็นหลักฐานและจัดให้มีการประชมุเพื่อตกลงล าดับการย่ืน 
ใบสมัครรับเลือกตั้ง โดยให้ด าเนินการจับสลาก

การใหห้มายเลข
ประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะไดร้บัหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร                        
ที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งตามล าดับก่อนหลัง                         
การมาย่ืนใบสมัครตามล าดับเลขที่ใบรับใบสมัคร                                   
ที่ ผอ.การเลือกตั้งประจ า อปท. ออกให้แต่ละบุคคล
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กองการเลือกตั้งท้องถิ่น



คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทองถ่ิน

มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

อายุ ❶ กรณีเปนสมาชิกสภาทองถิ่นตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป นับถึงวันเลือกตั้ง

❷ กรณีเปนผูบริหารทองถิ่นใหมีอายุตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนด คือ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
มีอายุไมต่ํากวา 35 ปนับถึงวันเลือกตั้ง

มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัคร
รับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตัง้ เปนเวลาติดตอกัน ไมนอยกวา 1 ป
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

กองการเลือกตั้งทองถ่ิน

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน



กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 25 วัน
- ตรวจสอบรายช่ือไดที่  ศาลากลางจังหวัด หรือ

ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้ง

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน
- ตรวจสอบรายช่ือเอกสารที่แจงรายช่ือผูมีสิทธิ

เลือกตั้งมายังเจาบาน

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 10 วัน
- หากพบวาตนเองหรือผูที่มีช่ืออยูในทะเบียนบานของตนไมมีรายช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือ

เจาบานเห็นวามี ช่ือบุคคลอ่ืนอยูในทะเบียนบานของตนโดยไมไดอาศัยอยูจริง ใหยื่นคํารอง

ตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่น เพ่ือขอเพ่ิมช่ือ – ถอนช่ือ พรอมนําสําเนาทะเบียนบาน

และบัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออกใหไปแสดงดวย

การเตรียมความพรอมของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

กองการเลือกตั้งทองถ่ิน

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน



ขอจํากัดสิทธิ : กรณีไมไปใชสิทธิเลือกต้ังทองถ่ิน 

❶ สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหาร

ทองถ่ิน

❷ สมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา

❸ สมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบาน

❹ เขาช่ือรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

❺ เปนขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง

❻ เปนรองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยเลขานุการผูบริหาร

ทองถ่ิน ประธานท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน ท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน 

หรือคณะท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน

❼ เปนเลขานุการประธานสภาทองถ่ิน ผูชวยเลขานุการประธานสภาทองถ่ิน และ

เลขานุการรองประธานสภาทองถ่ิน

ระยะเวลาการจํากัดสิทธิครั้งละ 2 ป 

นับแตวันเลือกตั้งครั้งท่ีผูมีสิทธิเลอืกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง

กองการเลือกตั้งทองถ่ิน

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน



การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทองถ่ิน

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
- ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

- เปดการลงคะแนนเวลา 08.00 น

การนับและการประกาศผลคะแนน
- นับคะแนน / ทําเคร่ืองหมายคะแนนในกระดานคะแนน

- แยกบัตรดี / บัตรเสีย

- ประกาศผลการนับคะแนนและลําดับคะแนนของผูสมัคร

- รายงานผลการนับคะแนนใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจํา อปท. และคณะกรรมการเลือกตั้งประจํา อปท.

ตรวจสอบหลักฐาน
- ย่ืนหลักฐานแสดงตนตอเจาหนาท่ี

ประจําหนวยเลือกตั้ง

- ตรวจสอบความถู กต อ งขอ ง

เอกสารหลักฐานและบัญชีรายชื่อ

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง มอบบัตรลงคะแนน

การลงคะแนน
- ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งโดยตรงและลับ

- หยอนบัตรดวยตนเองลงในหีบบัตรลงคะแนน

- ปดลงคะแนนเวลา 17.00 น.

กองการเลือกตั้งทองถ่ิน

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน



การกระทําผิดกฎหมายเลือกต้ังทีค่วรรู(1)

❶ ขัดขวาง หนวงเหน่ียว ไมใหความสะดวกใน

การไปใชสิทธิเลือกตั้ง

❷ รูวาตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ตองหามในการสมัครรับเลือกตั้ง

❸ กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจงใจนับบัตร

เลือกตั้ง อานบัตรเลือกตั้ง นับคะแนนเลือกตั้ง 

รวมคะแนนเลือกตั้ง ใหผิดจากความเปนจริง 

หรือกระทําการใด บัตรเลือกตั้งชํารุดเสียหาย 

หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําใหบัตรเสียเปน

บัตรดีท่ีใชได หรือทํารายงาน การเลือกตั้งผิด

จากความเปนจริง

ขอหาม

ตองระวางโทษจําคุก 2 ป หรือปรับไมเกิน 

40,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป 

และปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง  

200,000 บาท และใหศาลสั่งเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของผูน้ันมีกําหนด 20 ป

บทกําหนดโทษ

กองการเลือกตั้งทองถ่ิน

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน



การกระทําผิดกฎหมายเลือกต้ังทีค่วรรู(2)

❹ เจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ีกระทําการ

ใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร

❺ ผูสมัครไมย่ืนบัญชีรายรับและรายจายตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด หรือจงใจย่ืนเอกสารหรือหลักฐานไม

ถูกตอง ครบถวน

ขอหาม

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ

ไมเกิน 40,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับและ

ใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูน้ันมี

กําหนด 5 ป

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป 

และปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง  200,000

บาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ของผูน้ันมีกําหนด 20 ป

บทกําหนดโทษ

กองการเลือกตั้งทองถ่ิน

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน


