
 

 

 
 
 
 
 
สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
( ฉบับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ) 
  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดทํารางพระราชบัญญัติวาดวย 
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือกําหนดใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินได 
หากเห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีหรือมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียจนเปนเหตุท่ีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ประชาชนผูมีสทิธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสิทธิเขาชื่อกันเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา 254 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ประกอบกับพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ซ่ึงมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินไมเหมาะสมกับรูปแบบการเลือกตั้งและการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือใหประชาชาชนสามารถใชสิทธิในการลงคะแนนเสียง
เ พ่ื อ ถ อ ด ถ อ น ส ม าชิ ก ส ภ าท อ ง ถ่ิ น ห รื อ ผู บ ริ ห า รท อ ง ถ่ิ น  ต ล อ ด จ น ต รว จ ส อ บ แ ล ะ ถ ว งดุ ล 
การทํางานของสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการท่ีได มี 
การรับรองไวในรัฐธรรมนูญ 

  อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และการยกรางแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับนี ้
นั้น จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ ไดแก ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ 
พนักงานลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค และประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือประกอบการจัดทํารางกฎหมาย และวิเคราะหผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ
รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน ท้ังนี้ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมในการบังคับใชกฎหมายอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ     
 

 

 
 

 

 



สาระส าคัญ 

ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ
ถอดถอน 

คะแนนเสียง 
ถอดถอน 

บัตรลงคะแนน 

 
 
(ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)            (ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ) 
1. ไม่เกินหนึ่งแสน          ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5  
            หรือไม่น้อยกว่าห้าพันคน 
2.เกินหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้าน      ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน 
3.เกินหนึ่งล้าน       ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน 
                     (ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) 
 

  เกินกว่าก่ึงหน่ึง  
ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียง 

ถอดถอน หรือ ไม่ถอดถอน 

 หลักการ : การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นง่ายขึ้น 

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 254 

(ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)  (ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ) 
1.ไมเ่กินหนึ่งแสน      ไมน่้อยกว่า 1 ใน 5 
2. เกินหนึ่งแสนไม่เกินห้าแสน      ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน 
3. เกินห้าแสนถึงหนึ่งล้าน         ไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคน 
4. เกินหนึ่งล้าน      ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน 
                 (ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) 

 
เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย 

 

 
 

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียง 
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2 
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พ.ร.บ.ถอดถอนฯ ร่าง พ.ร.บ.ถอดถอนฯ 

ค่าใช้จ่าย 4 กกต. รับผิดชอบ 
 

ไม่ก าหนดให้หน่วยงานใดรับผิดชอบ 
 

         กองกฎหมายฯ สถ. 
         15-06-2560  



ยื่นคํารอง 

แจงเปนหนังสือใหผูท่ีมีช่ือ 

ในบัญชีรายช่ือแตละคนภายใน 

30 วัน โดยกําหนดเวลาไมนอยกวา 
15 วัน นับแตแจง 

วินิจฉัยคํารองคัดคานใหเสร็จภายใน 15 วัน 

ตรวจสอบจํานวนผูมสีิทธิเขาช่ือ 

แจง 

รมต. กรณี กทม. 

แจงขอกลาวหา 

แจงขอกลาวหาใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินทราบ 
ภายใน 7 วัน 
 ใหผูจัดทําคําช้ีแจงแกขอกลาวหา 
ภายใน 30 วัน 

ปดประกาศขอกลาวหาและคําช้ีแจง
ขอเท็จจริงเพ่ือแกขอกลาวหา ณ ท่ี
ทําการ อปท. ท่ีทําการกํานัน     
และท่ีทําการผูใหญบาน  

การคัดคาน 

ราง พ.ร.บ.วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน 

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ผูมีสิทธิเขาช่ือ ผูกํากับดูแล กกต. ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภา
ทองถิ่นพนจากตําแหนง 

ทําคํารอง 

 
จัดใหมีการลงคะแนนเสียง 

ถอดถอน โดยใหประกาศกําหนด 

วันลงคะแนน ไมเกิน 60 วัน 

ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสยีง 

เกินก่ึงหน่ึงของจํานวน 

ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ท้ังหมด ใน อปท. 

และมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึง 

ของผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมา
ลงคะแนนเสียงใหถอดถอน 

บัญชีรายช่ือผูมสีิทธิเขาช่ือ 
ตองมีจํานวนผูเขาช่ือตามหลักเกณฑ 
- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไมเกิน 1 แสนคน 
  ผูมีสิทธิเขาช่ือ ไมนอยกวา 1 ใน 5 หรือไมนอยกวา    
  5,000 คน เลือกท่ีนอยกวาของจํานวนผูมสีิทธิ  
  เลือกตั้งใน อปท. 
- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง เกิน 1 แสนคน แตไมเกิน 1 ลานคน 
- ผูมีสิทธิเขาช่ือ ไมนอยกวา 1 หมื่นคน ของจํานวน    
  ผูมีสิทธิเลือกตั้งใน อปท. 
- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง เกิน 1 ลานคน 
- ผูมีสิทธิเขาช่ือ ไมนอยกวา 2 หมื่นคน ของจํานวน     
  ผูมีสิทธิเลือกตั้งใน อปท. 

ผูกํากับดูแล 

นายอําเภอ กรณี อบต. ทต. 
ผวจ. กรณี ทม. ทน. พัทยา อบจ. 

จัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ 

ลงคะแนนเสียง 

ปดประกาศรายช่ือและประกาศกําหนด
วันลงคะแนนเสียงไวท่ี อปท.ท่ีทําการ
กํานัน, ท่ีทําการผูใหญบาน รวมท้ังเขต
ชุมชน และท่ีลงคะแนน ไมนอยกวา    
20 วัน กอนวันลงคะแนน 

ออกคะแนนเสียง “ถอดถอน” 

หรือ “ไมถอดถอน”  



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
-------------------- 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
 
  ........................................................................................................................................ 
.......................................................... 
   
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 40 มาตรา 77 และมาตรา 254 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

............................................................................................................................. .................
.................................................... 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง 
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
  
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 

  มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และ “ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล และกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา รวมตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
  “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมิได้เสียสิทธิในการเข้าชื่อร้องขอให้
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

  มาตรา ๔  ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “ศาลากลางจังหวัด” “ที่ว่าการอ าเภอ” และ 
“ส านักงานเทศบาล” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก               
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
 



๒ 
 

 

  มาตรา ๕  ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ” “ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง” “ผู้บริหาร
ท้องถิ่น” “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” “ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และ “ผู้ช่วยผู้ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ต่อท้ายบทนิยามค าว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  “ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเข้าชื่อ
เพ่ือให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  “ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มี 
การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา รวมตลอดถึงผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
  “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  “ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า 
  (๑) นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเทศบาลต าบล  
  (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น   

(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส าหรับกรุงเทพมหานคร” 
“ผู้ช่วยผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการในสังกัด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการประสานช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและแนะน า 
แก่ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  มาตรา ๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง 
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

  มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ           
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๕  การเข้าชื่อเพ่ือให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้จัดท าเป็นค าร้องพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อยื่นต่อผู้ก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องมีจ านวนผู้เข้าชื่อตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้มีสิทธิเข้าชื่อ            
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือไม่น้อยกว่าห้าพันคน 
สุดแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 
  (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน
ต้องมีผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 
 



๓ 
 
     (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งล้านคนต้องมีผู้มีสิทธิเข้าชื่อ           
ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  การนับจ านวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ถือตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเข้าชื่อนั้นที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วย 
การทะเบียนราษฎรจัดท าข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นครั้งหลังสุด”    
  มาตรา ๖  ค าร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามมาตรา ๕ ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  (๑) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้  รวมถึง                   
บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ  
  (๒) รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนนั้น                  
มีการปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างใดจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 
  (๓) รายชื่อผู้แทนของผู้มีสิทธิเข้าชื่อที่จะมีอ านาจด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มี
การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๔) ค ารับรองของผู้แทนของผู้มีสิทธิเข้าชื่อตาม (๓) ว่าผู้มีสิทธิเข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อด้วยตนเอง 

มาตรา ๗  เมื่อผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค าร้องตามมาตรา ๕  
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) แจ้งข้อกล่าวหาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนน
เสียงถอดถอนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค าร้อง                  
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นจัดท าค าชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหายื่นต่อ                
ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา  
  (๒) เมื่อพ้นก าหนดเวลาตาม (๑) ให้ปิดประกาศข้อกล่าวหาและค าชี้แจงข้อเท็จจริง     
เพ่ือแก้ข้อกล่าวหาถ้าหากมี ไว้ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่ท าการก านัน และที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งเขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควรโดยเร็ว  ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น และแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด้วย 
  ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือบุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการแทนให้ผู้ก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือบุคคลนั้น” 
 

  มาตรา ๘  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗/๑ และมาตรา ๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติ          
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  “มาตรา ๗/๑ ให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่มีชื่อ             
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อแต่ละคนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นได้รับค าร้องตามมาตรา ๕ โดยให้ก าหนดเวลายื่นค าร้องคัดค้านไว้ในหนังสือแจ้งด้วย 
ก าหนดเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่แจ้ง 
 
 



๔ 
 

  ในกรณีที่ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อผู้ ใดเห็นว่าตนมิได้เข้าชื่อหรือเข้ าชื่อ                   
โดยส าคัญผิดในสาระส าคัญ ให้ยื่นค าร้องคัดค้านต่อผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเวลา                
ที่ก าหนด 
  ให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวินิจฉัยค าร้องคัดค้านตามวรรคสองให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องคัดค้าน หากเห็นว่าค าร้องคัดค้านของผู้ใดเชื่อถือได้ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อ ค าวินิจฉัยของผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สุด  
  เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และไม่มีการยื่นค าร้องคัดค้าน หรือมีการยื่นค าร้อง
คัดค้านและได้ด าเนินการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจ านวน              
ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หากมีจ านวนตามเกณฑ์ในมาตรา ๕ ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการต่อไป 
  มาตรา ๗/2 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง 
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก            
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยให้ประกาศก าหนดวันลงคะแนนเสียง
ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรา ๗/๑ เว้นแต่
วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
นั้นเหลืออยู่ ไม่ เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
ตามมาตรา ๗/๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่จัดให้มีการลงคะแนนเสียงก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นให้                
การเข้าชื่อนั้นเป็นอันพับไป 
  ในการด าเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
และปิดประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าว และประกาศก าหนดวันลงคะแนนเสียงไว้ ณ ที่ท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ที่ท าการก านัน และที่ท าการผู้ ใหญ่บ้าน รวมทั้งเขตชุมชนหนาแน่นที่ เห็นสมควร                          
และที่ลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันลงคะแนนเสียง              
ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพ่ิมชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาใช้บังคับกับการเพ่ิมชื่อผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงและการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ให้ยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อ 
หรือ             ถอนชื่อต่อบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย” 
 

  มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย             
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
  “การออกเสียงลงคะแนนให้ท าเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่  “ถอดถอน” 
หรือ “ไม่ถอดถอน” ” 
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มาตรา ๑๑  ให้แก้ไขความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย               
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
        “ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเสียงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงที่ประสงค์จะลงคะแนน
เสียงไปแสดงตนต่อกรรมการประจ าที่ลงคะแนนเสียง โดยแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร 
หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ รวมถึงบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ”   

 

มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย            
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 

  “ในกรณีมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมด
ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น และมีคะแนนเสียงจ านวน เกินกึ่ งหนึ่ งของผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง                            
ที่มาลงคะแนนเสียงให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้บุคคลนั้นพ้นจากต าแหน่ง                
นับแต่วันลงคะแนนเสียง” 
 

  มาตรา ๑๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕/๑ มาตรา ๒๕/๒  และมาตรา ๒๕/๓                       
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น               
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  “มาตรา ๒๕/๑ ผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคลใดหรือข่มขู่ด้วยประการใดเพ่ือให้บุคคลใดกระท าการ                                       
          (๑) เข้าชื่อหรือมิให้เข้าชื่อเพ่ือให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น        
           (๒) ถอนหรือมิให้ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อ 
                ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
     มาตรา ๒๕/๒ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนอันอาจค านวณ 
เป็นเงินได้ ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเพื่อกระท าการ      
          (๑) เข้าชื่อหรือไม่เข้าชื่อเพ่ือให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น        
                     (๒) ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อ 
  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕/๓ ผู้ใดลงลายมือชื่อปลอมในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หรือใช้ หรืออ้าง
ลายมือชื่อปลอมเช่นว่านั้น เพ่ือให้ผู้ใดผู้หนึ่งหลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือให้มี
การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี                
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ”    

 

  มาตรา ๑๔  ให้เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๒๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  “มาตรา  ๒๘/๑ ในการปฏิ บั ติ ก า รตามอ าน าจหน้ าที่ ต ามพระราชบัญญั ติ นี้                     
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจวางระเบียบก าหนดวิธีปฏิบัติ
ในเรื่องใดๆ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้” 
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  มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและประธานกรรมการการเลือกตั้ง
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

.............................. 

       นายกรัฐมนตร ี

 


