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พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญัติ นี้ให้ ใช้บัง คับตั้ ง แต่ วัน ถั ดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเ บกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๒) คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจํานวนเจ็ดคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอีกหกคน มีอํานาจหน้ าที่เกี่ ย วกับ การลงคะแนนเลือ กตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ ง
ในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๘๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๗ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยให้กระทํา ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
และให้กระทําโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน
มาตรา ๘๘ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ง ออกระเบี ย บเกี่ย วกั บหลั กเกณฑ์ วิธี การและ
รายละเอี ย ดในการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ งของคณะกรรมการประจํ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐ ให้คณะกรรมการประจําหน่ว ยเลือกตั้งนับคะแนนสําหรับบัตรเลือกตั้งที่ได้ทํา
เครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งและให้ประกาศจํานวนบัตรดังกล่าวด้วย
ในการนับคะแนนเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมากว่า
บัต รเลือกตั้งใดเป็น บัต รเสีย ให้แ ยกบัต รเสีย ออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้นับบัต รเสีย เป็น คะแนน
เลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด
บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
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(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายใด ๆ
(๓) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครคนใด
(๔) บัตรที่ทําเครื่องหมายเป็นที่สังเกตตามมาตรา ๗๗
(๕) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
ให้กรรมการประจํ าหน่ว ยเลือกตั้งสลั กหลังในบัต รเสีย ว่ า “เสีย ” และให้กรรมการประจํ า
หน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน
มาตรา ๙๑ ห้ามมิให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัต รเลือกตั้ง อ่านบัต รเลือกตั้ง
นับคะแนนเลือ กตั้ง หรือ รวมคะแนนเลื อกตั้ งให้ ผิด จากความจริง หรื อกระทํา การใดโดยไม่มีอํ านาจ
โดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตรเลือกตั้งชํารุด เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทําการใดแก่บัตรเสีย
เพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ หรือทํารายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง
มาตรา ๙๒ เมื่อมีการรวมผลการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น จํานวนบัตรเลือกตั้งที่มี
อยู่ทั้งหมด จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้
ให้กระทําโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทัน ที เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยเร็ว
การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง วิ ธี ก ารและ
ระยะเวลาการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบีย บ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๓ ถ้าการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจากเกิดจลาจล
อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนน
สําหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนดวัน และสถานที่นับคะแนนต่อไปโดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าว
สิ้นสุดลง”
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มาตรา ๗ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๑๒๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๖ หรือจงใจขัดขวางมิให้มี
การส่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อให้การส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้ง แต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้ง แต่สองหมื่น บาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิท ธิ
เลือกตั้งมีกําหนดสิบปี”
มาตรา ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น อยู่ก่อนวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังดําเนินการไม่แ ล้ว เสร็จ ให้ดําเนิน การ
ต่อไปโดยยังไม่นําวิธีการนับคะแนนการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดโดยมีเจตนารมณ์กําหนดเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้
ให้การนับคะแนนเสียงเลือ กตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งและให้ส่งผลการ
นับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนรวม ดังนั้น ในการนับคะแนนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นควรกําหนดให้มีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งแล้วส่งผลการนับคะแนน
ของหน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนรวม เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และเป็นการ
อํานวยความสะดวกในการนับ คะแนนการลงเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อ ให้เกิดความโปร่งใสและความถูก ต้อ งของ
การนับคะแนนอันจะเป็นผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

