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ก าหนดการสัมมนาวิชาการ 

Next Station ประชาธิปไตยไทย: ปักหมุดเลอืกตั้งท้องถิ่น ปักหมุดเลอืกตั้งท้องถิ่น
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพฯ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพฯ
 

08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น.  กล่าวเปิดงาน 

โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
09.15-09.30 น.  การเปิดตัว การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: e–Learning 

หลักสูตร เตรียมความพร้อมส าหรับการเมืองระดับท้องถิ่น 
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

09.30-12.30 น. เวทีเสวนา “อนาคตท้องถิ่นไทย: การเมืองระดับชาติสู่สนามเลือกตั้งท้องถิ่น” 
o นายนิพนธ์ บุญญามณ ี(รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย)์ 
o นายธนาธร จงึรุ่งเรืองกิจ (หวัหน้าพรรคอนาคตใหม่)   
o ศาสตราจารย ์ดร.โกวิทย์ พวงงาม (ประธานยทุธศาสตร์พรรคพลังท้องถิ่นไท) 
o ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) 
o นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนมเ์จรญิ (นายกเทศมนตรนีครยะลา) 
ด าเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

12.30-13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30-15.30 น. บรรยาย “สารพันค าถาม: การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเตรียมพร้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
โดย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผอ.สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กกต.  
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จัดโดย จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
 

หลักการและเหตุผล 
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและยั่งยืน 

เนื่องจากเป็นกลไกที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลของการพัฒนาประเทศในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ แต่เป็นเวลากว่า 5 ปีมาแล้ว ที่กลไกของการกระจาย
อ านาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยได้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่า “การชะงักงัน” เมื่อ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท าการรัฐประหารและออกประกาศหัวหน้าคสช. ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว และ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว เนื้อความส าคัญของ
ประกาศและค าสั่งทั้งสองฉบับคือ การให้หยุดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกรูปแบบจนกว่าประกาศนี้จะมีการ
เปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญปี 2559 ที่ผ่านการออกเสียงประชามติก็ไม่มีการบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนถึงการกระจายอ านาจสู่ระดับท้องถิ่น โดยในหลายประเด็น แสดงให้เห็นว่ามีอาการ
ถอยหลังเมื่อเปรียบเทียบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่ได้บัญญัติไว้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมาได้มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 6 ฉบับ ซึ่งฉบับที่มีความส าคัญที่สุดคงหนีไม่พ้น 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ได้ก าหนดให้การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นครั้งแรกหลัง พ.ร.บ.นี้บังคับใช้ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นสมควร
ให้มี โดย คสช. จะแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบและก าหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น และ
ให้ประกาศและค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่เกี่ยวกับการงดการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจ านวนเจ็ดฉบับจะถูกยกเลิก
ไป (ม.141) ทั้งนี้หาก คสช. สิ้นสภาพไปแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกจะเกิดขึ้นโดยอ านาจของ
คณะรัฐมนตรี (ครม.)  



สัมมนาวิชาการ Next Station ประชาธิปไตยไทย: ปักหมุดเลือกต้ังท้องถิ่น 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

 

   
 

4 

ด้วยเหตุนี้ ในช่วงแห่งการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ที่น่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้นี้ สืบเนื่องจากการเมืองระดับประเทศที่ก าลังเข้าสู่สภาวะปกติและมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ใน
การบริหารประเทศ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทาง
วิชาการที่สนับสนุนและผลักดนัการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ ” โดยมี
วิชาการที่สนับสนุนและผลักดนัการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย จึงได้จัดให้มี
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ ” โดยมีNext Station ประชาธิปไตยไทย: ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น
วัตถุประสงค์เพ่ือให้งานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ เป็นเวทีในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ รวมถึงผลสืบเนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่น และ
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ชี้แนะแนวทางและการเตรียมความพร้อมส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่บรรยากาศของการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศในไม่
ช้านี้  
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เกี่ยวกับเนื้อหาสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และกฎหมายท้องถิ่นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) เพ่ือเป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะน าไปสู่การเตรียมความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับมือกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้  

3) เพ่ือเป็นเวทีในการเสนอแนะถึงทิศทางของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ควรจะเป็น และ
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้บรรลุผลส าเร็จ 

4) เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอถึงมิติใหม่ทางการเมืองท้องถิ่น อันเป็นพลังส าคัญในการพัฒนา
การเมืองระดับชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนผู้น าชุมชน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จ านวน 600-700 คน 

วัน เวลา และสถานที ่
o วันศกุร์ที ่16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
o ห้องประชมุวายุภักษ ์5-6 ชั้น 5 ศนูย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนยร์าชการ                         

เฉลิมพระเกียรตฯิ หลักสี่ กรุงเทพฯ 
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การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทย 
 

เรียบเรียงโดย  นางสาวเกวลี เพชรศรีชาต ิ

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
 

 หากย้อนศึกษาบันทึกประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไทยนับย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ.2475 จนถึง
ปัจจุบัน ก็นับเป็นเวลากว่า 87 ปีที่ประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง ผลจากการพัฒนา
ประเทศในยุคนั้นได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยอย่างมากทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ในขณะนั้นตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
ตระหนักถึงความจริงดังกล่าวจึงทรงแสดงพระราชด าริที่ว่า “การปกครองระบอบประชาธิปไตยเหมาะสมกับสยาม
หรือไม”่ ไว้ในพระราชบันทึกภาษาอังกฤษ Democracy of Siam ความว่า  

“... ถ้าเรายอมรับว่าวันหนึ่งเราจะต้องถูกบังคับให้มีประชาธิปไตยบางแบบขึ้นในประเทศสยามแล้ว เราก็
ต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เราจะต้องพยายามให้การศึกษาแก่ประชาชน ให้เขามี
การรับรู้ทางการเมือง ให้เขารู้จักผลประโยชน์อันแท้จริงของเขา ถ้าเราจะต้องมีรัฐสภากันแล้ว เราก็
จะต้องสอนให้ประชาชนรู้จักการเลือกตั้งว่าท ากันอย่างไร และรู้จักเลือกผู้แทนซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประชาชนอยู่ในใจอย่างแท้จริง...” [1] 

 การเปลี่ยนแปลงที่พระองค์ทรงให้ความส าคัญประการหนึ่ง คือ การปกครองท้องถิ่น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
ศึกษาวิธีการปกครองในรูปแบบเทศบาลและการจัดให้มีองค์กรสภาเทศบาล (municipality) ขึ้นมา เพ่ือให้ราษฎร
ได้เรียนรู้วิธีการปกครองตนเอง และมีความรู้เท่าทันเพียงพอที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนที่จะเข้ามาท าประโยชน์
ให้แก่ราษฎรโดยแท้จริง จึงมีพระราชประสงค์ให้ท าการศึกษาและเริ่มทดลองให้ราษฎรได้ฝึกปกครองตนเอง ดัง
พระราชกระแสรับสั่งว่า  

 “... ถ้าเรามี municipal government ไม่ได้ จะมี parliamentary government อย่างไรได้ ถ้าหากว่า
 ต่อไปภายหน้าเราจ าจะต้องมี parliamentary government แล้ว เราต้องพยายามจัดให้มี municipal 
 government ขึ้นให้ดีก่อน...” [2] 

                                                           
[1] บทสารคดี “ปกเกลา้ธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่ในวโรกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและ
เป็นบุคคลส าคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ (UNESCO) ประจ าปี 2556  
สืบค้นจาก https://bit.ly/2Y9WQvD เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562. 

[2] ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล. (2560). ประชาธิปก ประชาธปิไตย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 53. 

https://bit.ly/2Y9WQvD%20เมื่อ
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 นับได้ว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นรอยต่อที่ส าคัญของการศึกษาการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นไทย เนื่องจากพระองค์ได้ทรงมีพระราชด าริให้วางแนวทางจัดตั้งเทศบาลส าหรับประเทศสยาม 
และทรงมีพระราชประสงค์ให้ปรับปรุงกิจการสุขาภิบาล จนน ามาสู่การร่างพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2473 
(หรือพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ในปัจจุบัน) อันเป็นพระราชบัญญัติที่สะท้อนแนว
พระราชด าริ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง แต่ด้วยข้อจ ากัด ทางการเมืองของรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์กับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
เทศบาลเป็นไปด้วยความล่าช้า จนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 
 ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งเทศบาลหรือการปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวนั้น เริ่มปรากฎหลักฐานนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2469 เมื่อพระองค์เสนอแนวคิดเรื่องการจัดตั้ง
เทศบาลต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของสุขาภิบาลในประเทศไทยที่ยังมีฐานะไม่
แน่นอนและถูกควบคุมอย่างเข้มงวดผ่านข้าราชการประจ าท้องที่ ประกอบกับไม่มีการตรวจบัญชีรายรับรายจ่าย 
อีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้น าไปใช้บ ารุงท้องที่อย่างจริงจัง จึงน ามาสู่การเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
สุขาภิบาล โดยก าหนดให้สุขาภิบาลเป็นเครื่องมือส าหรับฝึกประชาชนให้ปกครองท้องถิ่นของตนเองในลักษณะ 
municipality และเห็นว่าต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มีคุณวุฒิเหมาะสมเข้ามาปกครอง ซึ่งครอบคลุมถึงคน
ต่างชาติที่อาศัยในท้องถิ่นนั้นด้วย เช่น คนจีนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในท้องถิ่นนั้น เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่ากิจการเทศบาล
ต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน หากการด าเนินงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเจริญก้าวหน้าก็ให้คนสยาม
หรือคนไทยในท้องถิ่นนั้นด าเนินการแทนคนต่างชาติได้ ขณะเดียวกันการควบคุมเทศบาลจากส่วนกลางเห็นว่าควร
ควบคุมอย่างระมัดระวัง เช่น ควรจัดท ารายงานงบประมาณประจ าปี และรายงานกิจการของเทศบาลในทุกปี
รวมถึงควรมีการตรวจสอบบัญชีของเทศบาลอย่างละเอียดด้วย เป็นต้น ดังพระราชกระแสรับสั่ง ดังนี้ 

 “... เรื่องเงินสุขาภิบาล แต่เดิมคงจะมีประสงค์เพียงให้มีเงินก้อนใดก้อนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่จะหยิบฉวยได้
 ส าหรับบ ารุงบ้านเมือง และเชื่อกันว่าคงจะไม่ใช้ในสิ่งเหลวไหล ที่เหลวไหลไปก็ต้องนับว่าเป็น abuse 
 ไม่ใช่ว่า หลักการไม่ดี เป็นแต่ปฏิบัติไม่ดี ส าหรับการต่อไปฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ควรจะแก้ไขให้เป็น 
 municipality จริงๆ มากขึ้น เรื่องนี้เสนาบดีมหาดไทยก็ทรงทราบความประสงค์ของฉันอยู่แล้ว...” [3] 

 “... ขั้นตอนต่อไปของการเรียนรู้สู่ประชาธิปไตยของเรา จะเป็นการจัดตั้งเทศบาล (municipalities) นี่จะ
 เป็นวิธีการสอนประชาชนให้รู้ว่าจะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงอย่างไร และการทดลองเช่นนี้ก็จะพิสูจน์ได้ว่า มี
 ประโยชน์และเป็นบทเรียน จะเป็นการดีกว่าแน่ๆ ที่จะให้ประชาชนได้ควบคุมกิจการท้องถิ่นก่อนที่เขาจะ
 พยายามควบคุมกิจการของรัฐโดยผ่านสภา ข้าพเจ้าเชื่ออย่างจริงใจว่า หากการปฏิรูปเหล่านี้ด าเนินไป
                                                           
[3] ณัฐพล ใจจริง และศรัญญู เทพสงเคราะห์. (2558). พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัง กับแนวพระราชด าริดา้นการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: 
สถาบันพระปกเกล้า, หน้า 43. 
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 อย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นที่ว่าน้ี มีโอกาสที่จะน ารูปแบบการปกครองในระบบรัฐสภามาใช้ได้โดยไม่เกิด
 อันตรายมากนัก แต่ว่ากระบวนการนี้จะต้องค่อยเป็นค่อยไปมากและรอบคอบ เหมือนกับการก าหนด
 ปริมาณของยาที่แพทย์ให้ในแต่ละครั้ง ถ้าหากการทดลองเหล่านี้ล้มเหลวในทุกขั้นตอน เมื่อนั้นอาจเป็นไป
 ได้ที่จะชักจูงให้ผู้คนเห็นว่าประชาธิปไตยไม่เหมาะแก่สยาม อันตรายอยู่ที่ความใจร้อนรีบท า...” [4] 

 จึงเห็นได้ว่า คุณูปการที่ส าคัญของแนวพระราชด าริด้านการปกครองท้องถิ่นของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น ทรงเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการปรับปรุงกิจการเทศบาลให้เจริญก้าวหน้าและมีขอบเขตกว้างขวางอย่างไม่เคยปรากฎมาก่ อน 
เพ่ือช่วยแบ่งเบาภารกิจของรัฐบ ารุงบ้านเมือง และเพ่ือประโยชน์สุขของราษฎรโดยแท้จริง 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: สถาบันพระปกเกลา้. “พระราชบนัทึก Democracy in Siam”.  
http://118.175.244.222/exvm/exvm/02-firsttime/05-firsttime_change_of_gov/ 

 
 
 
 
 

                                                           
[4] ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล. (2560). ประชาธิปก ประชาธปิไตย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 83. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdlNeg18rjAhXFP48KHdOqCWUQjRx6BAgBEAU&url=https://pantip.com/topic/31921600&psig=AOvVaw0YVzXrQujeZep9vMw3JMEU&ust=1563958951394419
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สถิติการเลือกตั้งท้องถิ่น 

 การเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นตัวชี้วัดส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงสถานะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นได้หลายมิติ เช่น การตรวจสอบความสนใจของ
ประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นว่ามีสูงมากเพียงใด โดยเปรียบเทียบได้จากระดับการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น ความเข้มข้นในการช่วงชิงที่นั่งในสภาท้องถิ่นของผู้สมัครลง
แข่งขันรับเลือกตั้งท้องถิ่น บทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งที่สังกัดพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่และขนาด
เล็ก รวมถึงบทบาทผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีไม่สังกัดพรรคการเมือง เป็นต้น โดยผลการเลือกตั้งท้องถิ่นสามารถ
แสดงถงึการตอบสนองของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อนโยบายที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
ซึ่งจะน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางของนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากขึ้น  
 ส าหรับข้อมูลสถิติท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ 

 ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นท่ัวประเทศ ปี พ.ศ.2556 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสูงสุด 

 สัดส่วนผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
 รายงานสรุปผลการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2556 ได้รายงานจ านวนผู้มีสิทธิเลื อกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น 9,693,012 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 7,589,948 คน คิดเป็นร้อยละ 78.30 โดยบัตรเลือกตั้งทั้งหมดแบ่งเป็น  
บัตรดี 7,058,099 ใบ บัตรเสีย 371,596 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 144,776 ใบ ขณะที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นนั้นมีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 11,813,303 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 9,168,475 คน คิดเป็นร้อยละ 77.61 โดยบัตร
เลือกตั้งทั้งหมดแบ่งเป็นบัตรดี 8,883,860 ใบ บัตรเสีย 205,502 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 83,422 ใบ  
ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 รายงานสรุปผลการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ปี 2556 

สรุปผลการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 9,693,012 100.00 11,813,303 100.00 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 7,589,948 78.30 9,168,475 77.61 
จ านวนบัตรดี 7,058,099 93.18 8,883,860 96.85 
จ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 144,776 1.91 83,422 0.91 
จ านวนบัตรเสีย 371,596 4.91 205,502 2.24 
ที่มา : ฝ่ายข้อมูลการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556)  
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 ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2557 ถึง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ร้อยละ 90 
ขึ้นไป พบว่ามีอยู่จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกร เทศบาลต าบลม่วงคืน เทศบาลต าบลล า
สินธุ์ เทศบาลต าบลหนองตากยา เทศบาลต าบลกงหรา และเทศบาลต าบลบ้านแพรก ดังตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด จ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 

จ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกร ตรัง 2,042 1,901 93.10 
2 เทศบาลต าบลม่วงคืน อ่างทอง 3,199 2,969 92.81 
3 เทศบาลต าบลล าสินธุ์ พัทลุง 4,673 4,278 91.55 
4 เทศบาลต าบลหนองตากยา กาญจนบุรี 2,340 2,134 91.20 
5 เทศบาลต าบลกงหรา พัทลุง 3,214 2,917 90.76 
6 เทศบาลต าบลบ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 1,721 1,557 90.47 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2560. 

สถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี พ.ศ.2557 ได้มีการรายงานสัดส่วนผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมีสัดส่วนนายกฯ (อบจ. เทศบาล และอบต.) ที่เป็นเพศหญิง 
เพียงร้อยละ 7 เท่านั้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสัดส่วนนายกฯ เพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12 
ขณะที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล มีสัดส่วนนายกฯ เพศหญิง ไม่ถึงร้อยละ 10 สามารถเปรียบเทียบให้
เห็นดังตารางและแผนภาพต่อไปนี้  

ตารางท่ี 3 จ านวนนายกฯ (อบจ. เทศบาล และอบต.) เพศชายและเพศหญิง ปี 2557 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนรวม 
(คน) 

หญิง ชาย 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76  9 12 67 88 
เทศบาล 2,441  208 9 2,233 91 
     เทศบาลนคร 30  3 10 27 90 
     เทศบาลเมือง 178  13 7 165 93 
     เทศบาลต าบล 2,233  192 9 2,041 91 
องค์การบริหารส่วนต าบล 5,333  354 7 4,980 93 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 0 0 2 100 

รวม 7,852  571 7 7,282 93 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2560.   
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เปรียบเทียบจ านวนนายกฯ (อบจ. เทศบาล และอบต.) เพศหญิงและเพศชาย ปี 2557 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2560.   
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ชาย 67 27 165 2,041 4,980
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สาระส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. วันที่ 22 เมษายน 2562  
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สาระส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
 อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา กทม. 

จ านวน
สมาชิกสภา 
และการได้มา
ซึ่งสภา 
 

1. เขตเลือกตั้ง 
- เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้ง
ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
2. จ านวนสมาชิกสภาอบจ. 
- จ านวนสมาชิกอบจ. เป็นไป
ตามกฎหมายเดิม โดยอ าเภอ
เป็นเขตเลือกตั้ง และจ านวน
สมาชิกยึดตามเกณฑ์จ านวน
ราษฎรในพ้ืนที่ 
- การเ ลือกตั้ งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง
ไม่ครบจ านวน ถ้าการจัดให้มี
การเลือกตั้งใหม่แล้วยังไม่ครบ
จ านวนอีกให้ถือว่าสภาอบจ.
นั้ น ป ร ะกอบด้ ว ย จ า น ว น
สมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะ

1. เขตเลือกตั้ง 
- จ านวนสมาชิกเทศบาลเป็นไป
ตามกฎหมายเดิม 
( เ ท ศ บ า ล ต า บ ล  1 2  ค น , 
เทศบาลเมือง  18 คน และ
เทศบาลนคร 24 คน) 
2. จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล 
- ก า ร เ ลื อกตั้ ง สมาชิ ก สภ า
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่
ครบจ านวน ถ้าการจัดให้มีการ
เลื อกตั้ ง ใหม่ แล้ วยั ง ไม่ ครบ
จ านวนอีกให้ถือว่าสภาเทศบาล
นั้นประกอบด้วยจ านวนสมาชิก
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุ
ข อ งสภ า  เ ว้ น แต่ มี จ า น ว น
สมาชิกไม่ถึงสองในสามของ
จ านวนทั้งหมด  

1. เขตเลือกตั้ง 
- จ านวนสมาชิก อบต. หมู่บ้าน
ละ 1 คน ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็น
เขตเลือกตั้ง 
- เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่
ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้น
กับหมู่บ้านที่มี พ้ืนที่ติดต่อกัน 
และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎร
ถึ ง  25 คนเป็น เขตเลือกตั้ ง
เดียวกัน การนับจ านวนราษฎร
ดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ 1 ม.ค. 
ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
2. จ านวนสมาชิกสภา 
- อบต. ใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 
เขตเลือกตั้ง ให้สภาอบต.นั้น
ประกอบด้วยสมาชิก 6 คน 
ดังนี้ 

- จ านวนสมาชิกสภาเมือง
พัทยาเป็นไปตามกฎหมายเดิม 
(มีจ านวน 24 คน) 
- การเลือกตั้ งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง
ไม่ครบจ านวน ถ้าการจัดให้มี
การเลือกตั้งใหม่แล้วยังไม่ครบ
จ านวนอีกให้ถือว่าสภาเมือง
พัทยานั้นประกอบด้วยจ านวน
สมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะ
ครบอายุของสภา เว้นแต่มี
จ านวนสมาชิกไม่ถึงสองใน
สามของจ านวนทั้งหมด 
 
 

1. เขตเลือกตั้ง 
- ให้เขตเป็นเขตเลือกตั้ง 
2. จ านวนสมาชิกสภากทม. 
- จ านวนสก. จ านวนเขตละ 
1 คน ซึ่ ง เลือกตั้ งขึ้นโดย
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขต 
- เขตที่มี ราษฎรเกินหนึ่ ง
แสนห้าหมื่นคน ให้มีสก.
เพ่ิมขึ้นทุกหนึ่งแสนห้าหมื่น
คนต่อสก. 1 คน เศษของ
หนึ่งแสนห้าหมื่นถ้าเกินเจ็ด
ห มื่ น ห้ า พั น ค น ใ ห้ มี ส ก . 
เพ่ิมข้ึน 1 คน 
- การเลือกตั้ งสก.ไม่ครบ
จ านวน และจัด ให้มีการ
เลือกตั้งใหม่แล้วก็ยังไม่ครบ 
ให้ถือว่าสก. ประกอบด้วย
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สาระส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
 อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา กทม. 

ครบอายุของสภา เว้นแต่มี
จ านวนสมาชิกไม่ถึงสองใน
สามของจ านวนทั้งหมด 

- เ ทศบาลต าบลมี  2  เ ขต , 
เทศบาลเมืองมี 3 เขต และ
เทศบาลนครมี 4 เขต 

  อบต.มี 1 เขต ให้มีสมาชิก
สภา 6 คน     
        มี 2 เขต ให้มีสมาชิกสภา 
3 คน   
        มี 3 เขต ให้มีสมาชิกสภา 
2 คน 
        มี 4 เขต ให้มีสมาชิกสภา 
1 คน 
เว้นแต่เขตใดมีประชากรมาก
ที่สุด 2 เขตให้เขตนั้นมีสมาชิก
เพ่ิมข้ึนเขตละ 1 คน 
        มี 5 เขต ให้มีสมาชิกสภา 
1 คน 
เว้นแต่เขตใดมีประชากรมาก
ที่สุด ให้เขตนั้นมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น
เขตละ 1 คน 
- ก า ร เ ลื อกตั้ ง สม าชิ ก สภ า
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

จ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่
จนกว่าจะครบอายุของสภา 
เว้นแต่มีจ านวนสมาชิกไม่ถึง
ส อ ง ในส ามของจ า น วน
ทั้งหมด 
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เพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่
ครบจํานวน ถ้าการจัดให้มีการ
เลือกตั้ ง ใหม่ แ ล้ ว ยัง ไม่ ครบ
จํานวนอีกให้ถือว่าสภาอบต . 
นั้นประกอบด้วยจํานวนสมาชิก
เท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุ
ขอ งสภา  เ ว้ น แต่ มี จํ า น วน
สมาชิกไม่ถึง 6 คน 

คุณสมบัติและ

ลักษณะ

ต้องห้ามของ

ผู้บริหาร

ท้องถิน่ 

- นายกอบจ. ต้องมีอายุไม่ต่ํา
กว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
- นายกอบจ .  มีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่
วั น เ ลื อ ก ตั้ ง  แ ต่ จ ะ ดํ า ร ง
ตําแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ
ไม่ได้ 
   ในกรณีที่นายกอบจ. ดํารง
ตําแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 
ปีก็ให้ ถือเป็น 1 วาระ และ

- นายกเทศมนตรี ต้องมีอายุไม่
ต่ํากว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
- นายกเทศมนตรีมีวาระดํารง
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วัน
เลือกตั้ง แต่จะดํารงตําแหน่ง
เกิน 2 วาระไม่ได้ 
   ในกรณีที่นายกเทศมนตรี 
ดํารงตําแหน่งไม่ครบระยะเวลา 
4 ปีก็ให้ถือเป็น 1 วาระ และ
เมื่อได้ดํารงตําแหน่ง 2 วาระ

- นายกอบต. ต้องมีอายุไม่ต่ํา
กว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
- นายกอบต .  มี ว าระดํ า ร ง
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วัน
เลือกตั้ง แต่จะดํารงตําแหน่ง
เกิน 2 วาระไม่ได้ 
   ในกรณีที่นายกอบต. ดํารง
ตําแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปี
ก็ให้ถือเป็น 1 วาระ และเมื่อได้
ดํารงตําแหน่ง 2 วาระติดต่อกัน

- นายกเมืองพัทยา ต้องมีอายุ
ไม่ ต่ํ ากว่ า  35  ปีนั บ ถึ ง วัน
เลือกตั้ง 
- นายกเมืองพัทยา มีวาระ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดํารง
ตําแหน่งเกิน 2 วาระไม่ได ้
   ในกรณีที่นายกเมืองพัทยา 
ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ไ ม่ ค ร บ
ระยะเวลา 4 ปีก็ให้ถือเป็น 1 

- ผู้ว่ากทม. ต้องมีอายุไม่ต่ํา
กว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
- ผู้ ว่ากทม .  มีวาระดํารง
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับ
แต่วันเลือกตั้ง แต่จะดํารง
ตําแหน่งเกิน 2 วาระไม่ได้ 
   ในกรณีที่ผู้ว่ากทม. ดํารง
ตําแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 
ปีก็ให้ถือเป็น 1 วาระ และ
เมื่อได้ดํารงตําแหน่ง 2 วาระ
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เมื่อได้ด ารงต าแหน่ง 2 วาระ
ติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่ง
ได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปี
นับแต่วันพน้จากต าแหน่ง 
- คุณสมบัติของรองนายกฯ 
เช่นเดียวกับนายกฯ เว้นแต่
ก า ร นั บ อ า ยุ แ ล ะ ก า ร นั บ
ระยะเวลาของคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามอ่ืนให้นับถึง
วันแต่งตั้ง 
- ผู้บริหารอบจ. ต้องไม่ด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ใดในส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้น
แ ต่ ต า แ ห น่ ง ที่ ด า ร ง ต า ม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือ
เป็นเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ป ร ะ โ ยช น์ ใ นก า รบริ ห า ร

ติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่ง
ได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับ
แต่วันพ้นจากต าแหน่ง 
- คุณสมบัติของรองนายกฯ 
เช่นเดียวกับนายกฯ ยกเว้นการ
นับอายุและการนับเวลาของ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
อ่ืนให้นับถึงวันแต่งตั้ง 
- ผู้บริหารเทศบาล ต้องไม่ด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด
ในส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่
ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย หรือเป็นเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารราชการแผ่นดินหรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล 
- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา

แล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อ
พ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้น
จากต าแหน่ง 
- คุณสมบัติของรองนายกอบต. 
เช่นเดียวกับนายกอบต. ยกเว้น
การนับอายุและการนับเวลา
ของคุณสมบัติหรื อลั กษณะ
ต้องห้ามอ่ืนให้นับถึงวันแต่งตั้ง 
- ผู้บริหาร อบต. ต้องไม่ด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด
ในส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  เว้นแต่
ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย หรือเป็นเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารราชการแผ่นดินหรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล 
- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา

ว า ร ะ  แ ล ะ เ มื่ อ ไ ด้ ด า ร ง
ต าแหน่ง 2 วาระติดต่อกัน
แล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีก
เมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่
วันพ้นจากต าแหน่ง 
- คุณสมบัติของรองนายก
เมืองพัทยา เช่นเดียวกับนายก
เมืองพัทยา ยกเว้นการนับอายุ
แ ล ะ ก า ร นั บ เ ว ล า ข อ ง
คุ ณ ส ม บั ติ ห รื อ ลั ก ษ ณ ะ
ต้องห้ามอ่ืนให้นับถึงวันแต่งตั้ง 
- ผู้บริหารเมืองพัทยา ต้องไม่
ด า ร งต าแหน่ งหรื อปฏิบั ติ
หน้าที่ อ่ืนใดในส่วนราชการ 
ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ  ห รื อ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่งที่
ด า ร ง ตามบทบัญญั ติ แห่ ง
กฎหมาย หรือเป็นเป็นการ

ติ ด ต่ อ กั น แ ล้ ว จ ะ ด า ร ง
ต า แ ห น่ ง ไ ด้ อี ก เ มื่ อ พ้ น
ระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้น
จากต าแหน่ง 
- ผู้ ว่ ากทม.  ต้องไม่ด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
อ่ื น ใ ด ใ น ส่ ว น ร า ช ก า ร 
หน่ ว ย ง าน ขอ ง รั ฐ  ห รื อ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพานิชย์
ของกทม.หรือบริษัทที่กทม.
ถื อ หุ้ น  ห รื อ ต า แ ห น่ ง
ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
ต าแหน่ งที่ต้องด ารงตาม
กฎหมาย  ห รื อ เป็ น ก า ร
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
แผ่นดินหรือตามนโยบาย
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ราชการแผ่ นดิ นหรื อตาม
นโยบายของรัฐบาล 
- ไม่ เป็นผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ใน
สัญญาหรือกิจการที่กระท า
หรือจะกระท ากับหรือให้แก่
อบจ.นั้น หรือมีส่วนได้เสียใน
สัญญาหรือกิจการที่กระท า
หรือจะกระท ากับหรือให้อปท. 
อ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้
เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน
หรือเ อ้ือประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกันไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม  

หรือกิจการที่กระท าหรือจะ
กระท ากับหรือให้แก่เทศบาลนั้น 
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือ
กิจการที่กระท าหรือจะกระท า
กับหรือให้อปท.  อ่ืน  โดยมี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็น
การ ต่ า งตอบแทนห รือ เ อ้ื อ
ประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

หรือกิจการที่กระท าหรือจะ
กระท ากับหรือให้แก่เทศบาล
นั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญา
หรือกิจการที่กระท าหรือจะ
กระท ากับหรือให้อปท. อ่ืน โดย
มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็น
การต่ า งตอบแทนห รือ เ อ้ื อ
ประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 

ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารราชการแผ่นดิน
หรือตามนโยบายของรัฐบาล 
- ไม่ เป็ นผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ใน
สัญญาหรือกิจการที่กระท า
หรือจะกระท ากับหรือให้แก่
เมืองพัทยาหรือมีส่วนได้เสีย
ในสัญญาหรือกิจการที่กระท า
หรือจะกระท ากับหรือให้แก่
อปท. อ่ืน โดยมีพฤติการณ์
แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่าง
ตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์
ส่วนตนระหว่างกัน หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้ น ส่ วนห รื อบ ริ ษั ทที่ เ ป็ น
คู่สัญญากับเมืองพัทยาอันเป็น
ลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่

รัฐบาล 
- ไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ เสียใน
สัญญาหรือกิจการที่กระท า
หรือจะกระท ากับหรือให้แก่
กทม. หรือมีส่วนได้เสียใน
สัญญาหรือกิจการที่กระท า
หรือจะกระท ากับหรือให้
อปท. อ่ืน โดยมีพฤติการณ์
แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่าง
ตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์
ส่ วนตนระหว่าง กันไม่ว่ า
ทางตรงหรือทางอ้อม เว้น
แต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทมหาชนจ ากัดอยู่ก่อน
ได้รับการเลือกตั้ง 
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ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
มหาชนจ ากัดอยู่ก่อนได้รับ
การเลือกตั้ง 

อ านาจหน้าที่ 1. ด้านการจราจร 
- ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม 
และสนับสนุน ในการดูแล
การจราจรและการรั กษา
ความสงบเรียบร้อย 
 2. ด้านการศึกษา 
- จั ด ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ร ว ม ทั้ ง ก า ร จั ด ก า ร ห รื อ
สนับสนุนการดูแลและพัฒนา
เด็กเล็ก 

1. ด้านการจราจร 
- รั กษ าคว าม เป็ น ระ เบี ยบ
เรียบร้อย การดูแลจราจรและ
ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
- จัดระเบียบการจราจรหรือ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
2. ด้านการศึกษา 
- จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา ศาสนาและ
การฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 

1. ด้านการจราจร 
- รั กษาคว าม เป็ น ร ะ เบี ยบ
เรียบร้อย การดูแลจราจร และ
ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ด้านการศึกษา 
- จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุน
ก า ร จั ด ก า รศึ กษ า  ศ าสน า 
วัฒนธรรม และการฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
จัดการหรือสนับสนุนการดูแล
และพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทาง
ที่ เสนอแนะจากกองทุนเ พ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

1. ด้านการจราจร 
- การส่งเสริมและสนับสนุน
สถานีต ารวจ และหน่วยงาน
อ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านการจราจร 
- การจัดการจราจรและการ
วิศวกรรมจราจร 
2. ด้านการส่งเสริมสถานี
ต ารวจ 
- การส่งเสริมและสนับสนุน
สถานีต ารวจ และหน่วยงาน
อ่ืน 
3. ด้านการศึกษา 
- ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้
สอดคล้องกับแผนการศึกษา
ของชาติ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
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ป ร ะ เ ภ ท
รายจ่าย 

- รายจ่ายอ่ืนใดที่จ าเป็นต้อง
จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ตามข้อผูกพัน หรือรายจ่าย
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบ
ของมท.ก าหนดไว้ 
- การจ่ายเงินของอบจ. หรือ
การน าเงินของกิจการที่อบจ.
เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วน
หรือถือหุ้นในกิจการนั้นไปใช้
จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดู
ง า น ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นจะกระท ามิได้ เว้นแต่
มีข้อตกลงหรือความร่วมมือ
กับหน่วยงานในต่างประเทศ
หรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดย
หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้
มีการฝึกอบรมหรือดูงานใน

- รายจ่ายอ่ืนใดที่จ าเป็นต้อง
จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ตามข้อผูกพัน หรือรายจ่าย
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบ
ของมท.ก าหนดไว้ 
- การจ่ายเงินของเทศบาลหรือ
การน าเงินของกิจการที่เทศบาล
เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการ
นั้นไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรม
หรือดูงานในต่างประเทศของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นจะกระท ามิได้ เว้นแต่มี
ข้อตกลงหรือความร่วมมือกับ
หน่วยงานในต่างประเทศหรือ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ซึ่ ง จั ด โ ด ย
หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี
ก า รฝึ กอบรมห รือดู ง าน ใน
ต่างประเทศ ทั้ งนี้ตามที่มท.

- รายจ่ายอ่ืนใดที่จ าเป็นต้อง
จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ตามข้อผูกพัน หรือรายจ่าย
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบ
ของมท.ก าหนดไว้ 
- การจ่ายเงินของอบต.หรือการ
น าเงินของกิจการที่อบต.เป็น
เจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการนั้น
ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือ
ดู ง า น ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นจะกระท ามิได้ เว้นแต่มี
ข้อตกลงหรือความร่วมมือกับ
หน่วยงานในต่างประเทศหรือ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ซึ่ ง จั ด โ ด ย
หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี
กา รฝึ กอบรมห รือดู ง าน ใน
ต่างประเทศ ทั้ งนี้ตามที่มท.

- รายจ่ายอ่ืนใดที่จ าเป็นต้อง
จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ตามข้อผูกพัน หรือรายจ่าย
ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบ
ของมท.ก าหนดไว้ 
- การจ่ายเงินของเมืองพัทยา
หรือการน าเงินไปใช้จ่ายเพ่ือ
การฝึกอบรมหรือดูงานใน
ต่างประเทศของผู้ บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นจะ
กระท ามิได้ 

- การจ่ายเงินของกทม. หรือ
การน าเงินไปใช้จ่ายเพ่ือการ
ฝึ ก อ บ ร ม ห รื อ ดู ง า น ใ น
ต่างประเทศของผู้บริหาร
กทม. สมาชิกสภากทม.จะ
กระท ามิได้ 
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ต่างประเทศ ทั้งนี้ตามที่มท.
ประกาศก าหนด 
- การก าหนดให้ความคุ้มครอง
การจ่ายเงินที่ อบจ. ได้จ่ายไป
แล้ ว ก่ อนวั นที่ ร ะ เบี ยบ ใช้
บั งคับ เฉพาะที่ จ่ าย ไปโดย
สุจริตและเป็นไปตามหนังสือ
สั่ ง กา รหรื อ ระ เบี ยบ  มท . 
ก าหนด 

ประกาศก าหนด 
- การก าหนดให้ความคุ้มครอง
การจ่ายเงินที่เทศบาล ได้จ่ายไป
แล้วก่อนวันที่ระเบียบใช้บังคับ
เฉพาะที่จ่ายไปโดยสุจริตและ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือ
ระเบียบ มท. ก าหนด 

ประกาศก าหนด 
- การก าหนดให้ความคุ้มครอง
การจ่ายเงินที่อบต. ได้จ่ายไป
แล้วก่อนวันที่ระเบียบใช้บังคับ
เฉพาะที่จ่ายไปโดยสุจริตและ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือ
ระเบียบ มท. ก าหนด 
 

การสอบสวน 
วินิจฉัย และ
การก ากับดูแล 
 

- การสอบสวนและวินิจฉัย 
และการก ากับดูแล มี 3 กรณี 
ดังนี้ 
   1). การสอบสวน วินิจฉัย
เกี่ ย ว กั บสมาชิ กภาพของ
สมาชิกอบจ 
   2). การสอบสวน วินิจฉัย
เกี่ยวกับนายกอบจ. 
   3). การสอบสวน วินิจฉัย

- การสอบสวนและวินิจฉัย และ
การก ากับดูแล มี 3 กรณี ดังนี้ 
   1) .  การสอบสวน วินิจฉัย
เกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาเทศบาล 
   2) .  การสอบสวน วินิจฉัย
เกี่ยวกับนายกเทศมนตรี 
   3) .  การสอบสวน วินิจฉัย
เกี่ ยวกับการปฏิบัติการของ

- การสอบสวนและวินิจฉัย และ
การก ากับดูแล มี 3 กรณี ดังนี้ 
   1) .  การสอบสวน วินิจฉัย
เกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาอบต. 
   2) .  การสอบสวน วินิจฉัย
เกี่ยวกับความเป็นนายกอบต.
สิ้นสุดลง 
   3) .  การสอบสวน วินิจฉัย

- การสอบสวนและวินิจฉัย 
และการก ากับดูแล มี 3 กรณี 
ดังนี้ 
   1). การสอบสวน วินิจฉัย
เกี่ ย ว กั บสมาชิ กภาพของ
สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
   2). การสอบสวน วินิจฉัย
เกี่ยวกับความเป็นนายกเมือง
พัทยา 

- การสอบสวนและวินิจฉัย 
และการก ากับดูแล  มี  2 
กรณี ดังนี้ 
   1). การสอบสวน วินิจฉัย
เกี่ยวกับสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภากทม. 
   2). การสอบสวน วินิจฉัย
เกี่ยวกับความเป็นผู้ว่ากทม. 
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เกี่ยวกับการปฏิบัติการของ
อบจ. 
   การสอบสวนและวินิจฉัย
ตามกรณีดังกล่าว เป็นอ านาจ
ของผู้ว่ าราชการจังหวัดใน
ฐานะผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้การ
สอบสวนมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้อง
สอบสวนวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน และผู้ว่ าฯ 
สามารถขยายเวลาได้อีกไม่
เกิน 30 วัน ทั้งนี้การสอบสวน
เทศบาลเมืองและเทศบาล
ต า บ ล ผู้ ว่ า ฯ  ส า ม า ร ถ
มอบหมายนายอ าเภอได้ 

เทศบาล 
   การสอบสวนและวินิจฉัยตาม
กรณีดังกล่าว เป็นอ านาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้
ก ากับดูแล เพ่ือให้การสอบสวน
มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้อง
สอบสวนวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภาย ใน  60  วั น  และ ผู้ ว่ า ฯ 
สามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 
30  วั น  ทั้ ง นี้ ก า ร สอบ สวน
เทศบาล เมืองและเทศบาล
ต าบลผู้ว่าฯ สามารถมอบหมาย
นายอ าเภอได้ 

เกี่ ยวกับการปฏิบัติการของ
อบต. 
   การสอบสวนและวินิจฉัยตาม
กรณีดังกล่าว เป็นอ านาจของ
นายอ าเภอในฐานะผู้ก ากับดูแล 
เ พ่ือให้การสอบสวนมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยต้องสอบสวนวินิจฉัยให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ทั้งนี้ 
นายอ าเภอสามารถขยายเวลา
ได้อีกไม่เกิน 30 วัน  

   3). การสอบสวน วินิจฉัย
เกี่ยวกับการปฏิบัติการของ
เมืองพัทยา 
   การสอบสวนและวินิจฉัย
ตามกรณีดังกล่าว เป็นอ านาจ
ของผู้ ว่าราชการจังหวัดใน
ฐานะผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้การ
สอบสวนมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้อง
สอบสวนวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน  
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หน้าที่ของเทศบาล 

เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
มาตรา 50 หน้าที่ 
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(2/1) รักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษา ศาสนา การฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก
เล็ก 
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
(9) หน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ ของเทศบาล การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงการมี

มาตรา 53 หน้าที่ 
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
(2) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษา
คนเจ็บไข้ 
(5) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(6) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
(7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธี
อ่ืน 
(8) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถาน
สินเชื่อท้องถิ่น 
(9 )  จั ด ร ะ เบี ยบจราจ ร  ห รื อร่ วม มือกั บ
หน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

มาตรา 56 หน้าที่ 
(1) กิจการตามระบุไว้ในมาตรา 53 
(2) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดา
และเด็ก 
(3) กิจการอย่างอ่ืนซึ่ งจ าเป็นเพ่ือการ
สาธารณสุข 
(4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยใน
ร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน
บริการอ่ืน 
(5) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการ
ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ 
ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการ
ก่อสร้าง 
(8) การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 
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เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับ 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. วันที่ 22 เมษายน 2562  
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 * 

ประเด็น 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554  

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

1. กระบวนการ 
การจัดการเลือกตั้ง 
ของ กกต. 

ระบุให ้กกต. จัดให้มกีารเลือกตั้ง 
(มาตรา 7) 
 

การจัดการเลือกตั้ง (มาตรา 5 ) 
กกต.มีหน้าที่และอ านาจในการจัดการเลือกตั้ง 
กกต.สามารถ  
1) ด าเนินการเอง  
2) มอบหมายให้อปท.  
3) มอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ไม่ได้ระบุไว ้ มกีารคุ้มครองการปฏิบัติงานโดยสุจริตของ กกต. 
เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง (มาตรา 7)  

ไม่ได้ระบุไว ้ ระยะเวลาในการประกาศผลการเลือกต้ัง 
(มาตรา 17) 
1) กรณีเ ช่ือว่าเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ประกาศผลภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง  
2) กรณีเช่ือว่ามีการทุจริตไม่ว่าจะมีการร้องเรียน

หรือไม่  กกต. สามารถสืบสวน ไ ต่สวน และ
ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดการเลือกตั้งใหม่ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 

ไม่ได้ระบุไว ้ การประกาศผลการเลือกตั้ง ไม่ตัดหน้าท่ีและอ านาจ 
กกต. ที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย 
(มาตรา 17) 
ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง หาก กกต. 
สงสัยว่าการเลือกตั้งมีการทุจริต กกต.สามารถท าการ
สืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย 

ไม่ได้ระบุไว ้ บทคุ้มครองผลการเลือกต้ังใหม่ที่แทนต าแหน่งที่
ว่าง (มาตรา 18) 
ในกรณีที่ผู้บริหาร ประธาน หรือรองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
กกต. ด าเนินการเลือกตั้งใหม่แทนต าแหน่งว่างแล้ว 
แม้ภายหลังศาลจะมีค าพิพากษา/ค าสั่งว่าการพ้นจาก
ต าแหน่งเป็นไปโดยมิชอบ ผลของการเลือกตั้งนั้น
ยังคงอยู ่

 

                                                           
* วิทยาลยัพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. วันที่ 22 เมษายน 2562  
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ประเด็น 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554  

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

2. เขตเลือกต้ัง หน่วย
เลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง 

เขตเลือกต้ัง (มาตรา 13) 
- ส .ก.  ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ ง  ใ ช้จ านวน
ประชากร 100,000 คน เป็นฐาน เศษเกิน           
5 หมื่น เพิ่มอีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง 

เขตเลือกต้ัง (มาตรา 19) 
- ส .ก.  ถือ เขต เป็นเขต เลือกตั้ ง  ใ ช้จ านวน
ประชากร 150,000 คนเป็นฐาน เกิน 150,000 
คน ให้แบ่งออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจ านวนส.ก. 
ที่พึงมี โดยแต่ละเขตเลือกตั้งมีจ านวนประชากร
ใกล้เคียงกัน 

หน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 18) 
- ใช้เกณฑ์จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง  

หน่วยเลือกตั้งละ 800 คนโดยประมาณ  
 

หน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 24) 
- ใช้เกณฑ์จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง  
หน่วยเลือกตั้งละ 1,000 คนโดยประมาณ 
 

3. การด าเนินการเลือกตั้ง  
 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (มาตรา 19) 
- กกต.ประจ าจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (มาตรา 25) 
- หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หากมีพฤติการณ์ที่ส่อทุจริต มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือมีความจ าเป็นอื่น กกต.สามารถแต่งตั้งปลัด
จั งหวัด  นายอ า เภอ หรือปลัดอ า เภอเป็น
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้  

องค์ประกอบคณะ กกต. ประจ าท้องถิ่น
(มาตรา 19) 
- กกต.ประจ าจังหวัดแต่งต้ังคณะกกต.ประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรรมการ  
ไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่ถึง 6 คน  

องค์ประกอบคณะ กกต. ประจ าท้องถิ่น 
(มาตรา 26) 
- กกต.แต่งตั้งคณะกกต.ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจาก 
1) ข้าราชการ/จนท.อื่นของรัฐ (ในเขตจังหวัด
หรืออ าเภอ) 
2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนท่ีไม่เกิน 2 คน 
- ห้ามแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น หรือลูกจ้างอปท. ยกเว้นให้เป็นเลขาฯ 
ผู้ช่วยเลขาฯ  
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ประเด็น 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554  

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

3. การด าเนินการเลือกตั้ง
(ต่อ) 

อ านาจในการต้ังคณะท างาน (มาตรา 23) 
- ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะ
กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
แต่ งตั้ งผู้ มี สิ ทธิ เ ลื อกตั้ ง เป็ น เจ้ าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ได้แก่ 
1) ผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 1 คน  
2) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 7 คน 
3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่
เลือกตั้ง อย่างน้อย 2 คน 

อ านาจในการต้ังคณะท างาน (มาตรา 28) 
- ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะ
กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลอืกตั้ง ได้แก ่
1) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตั้ง  
อย่างน้อย 5 คน 
2) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าที่
เลือกตั้ง อย่างน้อย 2 คน 

4. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

การแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 35) 
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุดังต่อไปนี้จะไม่
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกไ็ด้  
1) เจ็บป่วย (เข้าหรือไม่เข้าโรงพยาบาลก็ได้) 
2)ทุพพลภาพ 
3)อายุเกิน 70 ปีในวันเลือกตั้ง 
4) ไม่อยู่ในภูมลิ าเนาในเวลาเลือกตั้ง 
5) เหตุอื่นที่กกต.ก าหนด 
- การแจ้งให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยสามารถ
จัดส่งหนังสือแจ้งเหตุทางไปรษณีย์ได้ 

การแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 40) 
- ถ้ าผู้ มี สิทธิ เลือกตั้ ง ไม่ ไป ใ ช้สิทธิ เลื อกตั้ ง
เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลที่กกต.ก าหนดภายใน 7 
วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับตั้งแต่
วันเลือกตั้ง 
- การแจ้งให้ท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่น 
โดยสามารถมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นแทน 
หรือจั ดส่ งหนั งสือ ช้ีแจง เหตุทางไปรษณีย์
ล ง ท ะ เ บี ย น  ห รื อ แ จ้ ง โ ด ย วิ ธี ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ได้  
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ประเด็น 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

4. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง (ต่อ) 

 การเสียสิทธิเมื่อไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดย
มิได้แจ้งเหตุ (มาตรา 37) 
1)การยื่นค าร้องคดัค้านการเลือกตั้งสส.และ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
2)การร้องคัดค้านการเลือกก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
3)การสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสส.และผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
4)การสมคัรรับเลือกเป็นก านันและผูใ้หญ่บ้าน 
5)การเข้าช่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
6)การเข้าช่ือให้ถอดถอนส.ส.หรือผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น 
- การเสียสิทธิมีก าหนดเวลาถึงการเลือกตั้งครั้ง
ต่อไป 

การถูกจ ากัดสิทธิการเสียสิทธิเมื่อไม่ได้ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุ (มาตรา 42) 
1) การสมัครเป็นส.ส. สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สว.  
2) การสมัครเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
3) การเข้าช่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
4) การด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
5) การด ารงต าแหน่ งรองผู้บริหารท้องถิ่น 

เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  

6) การด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภา
ท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น 
และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น 

- การจ ากัดสิทธิก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่
วันท่ีไม่ได้ไปใช้สิทธิ  

5. คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกต้ัง 
 

คุณสมบัติ (มาตรา 44) 
1)  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งมีอายไุม่ต่ ากว่า 25  
    ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
2)  มี ช่ืออยู่ ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้ ง  หรือได้ เสียภาษีตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือ
กฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุ งท้องที่ ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลา
ติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง  

คุณสมบัติ (มาตรา 49) 
- ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง เป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่นมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
- ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 

ให้มีอายุตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนด 

- มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับ
ถึงวันสมัครเลือกตั้ง 
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ประเด็น 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

5. คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกต้ัง (ต่อ) 
 

ลักษณะต้องห้าม (มาตรา 45) ลักษณะต้องห้าม (มาตรา 50)  
มีการเพิ่มเติมลักษณะบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้  
- บุคคลล้มละลายทุจริต 
- เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ

สื่อมวลชน 
- อยู่ ระหว่ างถูกระ งับการใ ช้สิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นการช่ัวคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง  

- เคยได้รับโทษพ้นคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 
ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

- เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก
เพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี 
นับแต่ วันที่ พ้นจากการถูก เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

- เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่าการกระท า
ผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การกู้ ยืม เ งินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็น
ผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่า
ด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ
เจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน 
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ประเด็น พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

5. คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกต้ัง (ต่อ)  
 

 - เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการ
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

- อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

- เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎกีาหรือศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์
ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผดิฐานทุจริต
ต่อหน้าท่ี หรือจงใจปฏิบัตหิน้าท่ีหรือใช้
อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรา้ยแรง 

- เคยพ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า โดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่
กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการที่กระท ากับหรือจะกระท ากับหรือ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบ
แทน หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน 
และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 

- เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือ
มติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้น 5 ปีนับ
แต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
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ประเด็น พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

5. คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกต้ัง (ต่อ)  
 

 - เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย
ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือ
ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือ
ประพฤติตน ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย
หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความ
ประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปีนับ
แต่วันท่ีพ้นจากต าแหนง่จนถึงวันเลือกตั้ง 

6. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 

ไม่ได้ระบุไว ้ ระยะเวลาในการค านวณค่าใช้จ่าย  
(มาตรา 61) 
- การค านวนค่าใช้จ่ายของผู้สมัครส าหรับการ
เลือกตั้ง แบ่งเป็น  
1. กรณีครบวาระ ค านวณตั้งแต่ 180 วันก่อน

วันท่ีครบวาระถึงวันเลือกตั้ง 
2. กรณีต าแหน่งว่าง ค านวณตั้งแต่วันท่ีต าแหน่ง

ว่างจนถึงวันเลือกตั้ง 
- กกต.สามารถขยายระยะเวลาเพิ่มได้ในกรณีที่
มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
เลือกตั้ง  

ระยะเวลาในการสอบสวนบัญชีรายรับรายจ่าย 
(มาตรา 56) 
เมื่อคณะกกต.ประจ าจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัย
หรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่า
ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการลือกตั้งเกินจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่คณะกกต.ประจ าจังหวัดประกาศ
ก าหนด ให้คณะกกต.ประจ าจังหวัดท าการสอบ
หาข้อเท็จจริงโดยเร็ว  

ระยะเวลาในการสอบสวนบัญชีรายรับ
รายจ่าย (มาตรา 63) 
ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการ
เลือกตั้งโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน  หรือเมื่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีเหตุอัน
ควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอัน
สมควรว่า ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิน
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดประกาศก าหนด ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้ งประจ าจังหวัดท าการสอบหา
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วันนับแต่
วันท่ีครบก าหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน
การเลือกตั้ง  
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ประเด็น พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

6. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง วิธีการหาเสียง
เลือกตั้ง (ต่อ)  

ไม่ได้ระบุไว้ ระยะเวลาในการหาเสียง (มาตรา 64) 
1. กรณีครบวาระ ท าได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวัน
ครบวาระหรือครบอายุ จนถึงเวลา 18.00 น. 
ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
2. กรณียุบสภา ท าได้ตั้งแต่วันยุบสภาจนถึงเวลา 
18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
3. กรณีต าแหน่งว่าง ท าได้ตั้งแต่วนัท่ีต าแหน่ง
ว่างลง จนถึง 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
4. กรณีสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ท าได้ตั้งแต่วันท่ี
มีค าสั่ง จนถึง 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
5. กรณีสั่งให้มีการออกเสยีงลงคะแนนใหม่ ไม่
สามารถหาเสียงได ้

ลักษณะต้องห้ามของการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(มาตรา 57)  
 

ลักษณะต้องห้ามของการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(มาตรา 65)  
มีลักษณะข้อห้ามเพิม่เตมิ ดังน้ี  

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือปลัดอนุมัติ
โครงการหรือกิจกรรมใหม่ ภายใน 90 วันก่อน
วันครบวาระหรือ ก่อนการลาออก ยกเว้น 
โครงการหรือกิจกรรมบรรเทาทุกข์จากภัย
ธรรมชาติ หรือภัยพิบัติสาธารณะ หรือโครงการ
กิจกรรมต่อเนื่องที่ท าเป็นปกติ หรือโครงการที่
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกกต.มีอ านาจส่งเรื่ องให้
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

ไม่ได้ระบุไว ้ กกต.สามารถก าหนดลักษณะต้องห้ามในการ
หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมคัรได้ (มาตรา 66)  

ไม่ได้ระบุไว ้ การหาเสียงทางออนไลน์หากปรากฎต่อกกต.ว่า
เป็นการฝา่ฝืนหรือไม่ถูกต้อง กกต.ต้องช้ีแจง
ข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
โดยเร็ว และสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบ
ทันท ี(มาตรา 73)  
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ประเด็น พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

7. การลงคะแนน
เลือกตั้ง และการนับ
คะแนนเลือกตั้ง 

ระยะเวลาในการลงคะแนนเลือกต้ัง  
(มาตรา 67) 
ลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 
น.  

ระยะเวลาในการลงคะแนนเลือกต้ัง 
(มาตรา 78) 
ลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.  

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
(หมวด 7 การลงคะแนนเลือกตั้ง มาตรา 65 
– 86) 
ระบุถึงเพียงแต่บัตรเลือกตั้ง 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 76) 
เปิดโอกาสใหม้ีการลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่บัตร
เลือกตั้ง  

8. การด าเนินการ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง 

การยื่นคัดค้านการเลือกตั้ง (มาตรา 102) 
ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง ไม่น้อยกว่ า 10 คน 

ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ 
สามารถยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อกกต.ได้
ภายใน 30 วัน หลังประกาศผล หากพบว่า
การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนมีการทุจริต  

กกต.พิจารณาค าร้องภายใน 30 วัน หรือ
ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 
(มาตรา 103)  

การยื่นคัดค้านการเลือกตั้ง (มาตรา 113) 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นคัดค้าน

การเลือกตั้งต่อกกต. โดยยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่
ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึง 30 นับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง 

กกต.ต้องด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหา
ข้อเท็จจริงโดยพลัน   

9. บทก าหนดโทษที่มี
การแก้ไขใหม่ให้
สอดคล้องกับบทก าหนด
โทษในการเลือกตั้งส.ส. 

(หมวด 11 บทก าหนดโทษ มาตรา 109 - 
135)  
ให้ความส าคัญกับการกระท าความผิดอันเป็น
การทุจริตเลือกตั้ง โดยถือว่าเป็นฐานความผิด
ที่ส าคัญ ท าให้มีการก าหนดฐานความผิดไว้
หลายกรณี (มาตรา 125)  
 
ให้กกต. สามารถกันบุคคลไว้เป็นพยานได้ 
(มาตรา 137)  
 
หากมีการกระท าความผิดตามพ .ร .บ.นี้
ก าหนดให้ กกต. และผู้สมัคร เป็นผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(มาตรา 139)  

(หมวด 10 บทก าหนดโทษ มาตรา 116 – 141) 
1) ความผิดฐานขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ความ

สะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วง

เหนี่ยว ไม่ให้ความสะดวก โดยไม่มีเหตุอัน สมควร ใน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องระวาง
โทษจ าคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ(มาตรา 117) 
2) ความผิดฐานรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกต้ัง 
ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้

ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรบั
เลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 
ปี (มาตรา 120) 
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ประเด็น พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

9. บทก าหนดโทษที่มีการ
แก้ไขใหม่ให้สอดคล้องกับ
บทก าหนดโทษในการ
เลือกตั้งส.ส. (ต่อ) 

 3) ความผิดฐานกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง 
จงใจนับบัตรเลือกต้ัง อ่านบัตรเลือกต้ัง นับ
คะแนนเลือกตั้ง รวมคะแนนเลือกต้ัง ให้ผิดจาก
ความเป็นจริง หรือกระท าการใด ให้บัตร
เลือกตั้งช ารุดเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือ
กระท าให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ ใช้ได้ หรือท า
รายงาน การเลือกตั้งผิดจากความเป็นจริง   

ห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
จงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง นับ
คะแนนเลือกตั้ง รวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ผิดจาก
ความเป็นจริง หรือกระท าการใดให้บัตรเลือกตั้ง
ช ารุดเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าให้
บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ หรือท ารายงาน การ
เลือกตั้งผิดจากความเป็นจริง (มาตรา 101) ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้ง
แต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
ก าหนด 20 ปี (มาตรา 126) 

4) ความผิดฐานเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่
กระท าการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัคร 

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่
ที่กระท าการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และ
อ านาจ (มาตรา 69) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่  
1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 
200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีก าหนด 20 ปี (มาตรา 
126 วรรคสอง) 
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ประเด็น พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

9. บทก าหนดโทษที่มี
การแก้ไขใหม่ให้
สอดคล้องกับบทก าหนด
โทษในการเลือกตั้งส.ส. 
(ต่อ) 

 5) ความผิดฐานผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 90 วัน หรือจงใจ
ยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ตาม
มาตรา 62 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับและให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีก าหนด 5 ปี (มาตรา 
128) 

6)  ความผิดฐานจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 

ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจมิให้
ไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระท าการใดๆ  เพื่อมิให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 91) 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 
200,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 10 ปี (มาตรา 
136) 
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การเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
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ผู้บริหารท้องถ่ิน 

• สัญชาติไทย 
• อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป (กฎหมายจัดตั้งอปท.) 
• นายกฯ อบจ. และนายกเทศมนตรี : การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

(กฎหมายจัดตั้งอปท.) 
• นายกฯ อบต. : การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (กฎหมายจัดตั้งอปท.)  
• หากไม่มีวุฒิการศึกษาตามที่ก าหนด ต้องเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาต าบล ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (กฎหมายจัดตั้งอปท.)  
• มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

• สัญชาติไทย 
• อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (กฎหมายจัดตั้งอปท.) 
• มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

คุณสมบัติ (มาตรา 49)
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ลักษณะต้องห้าม (มาตรา 50)

ติดยาเสพติดให้

เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต **

เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ **

เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) (2) หรือ (4) 
มาตรา 39 (1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
มาตรา 39 (2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
มาตรา 39 (4) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ

อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง **

ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ **

เคยถูกส่ังให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
 -ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
 -ถือว่ากระท าการทุจริต หรือ 
 -ประพฤติมิชอบในวงราชการ

เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะ
 -ร่ ารวยผิดปกติ หรือ 
 -เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต **

** สาระส าคัญของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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ลักษณะต้องห้าม (มาตรา 50)

เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่า **
 - กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 - กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
 - กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
 - กระท าความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
 - กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
 - กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือ  

ผู้ค้า 
 - กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
 - กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 - กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐาน  

ฟอกเงิน

เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง **

เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร

เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร

อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง **

** สาระส าคัญของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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ลักษณะต้องห้าม (มาตรา 50)

เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
มีค าพิพากษาว่า **
 - เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือ
 - กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
 - จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ / กฎหมาย หรือ
 - ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ 
โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 
5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม
มาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(มาตรา 42 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิ)

เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึง
วันเลือกตั้ง **

เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดียวกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

** สาระส าคัญของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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ลักษณะต้องห้าม (มาตรา 50)

เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ **
 - เหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือ
 จะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือ
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือ
 จะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็น
 ว่าเป็นการต่างตอบแทน หรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้น 5 ปี
 นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง

เคยถูกส่ังให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง **

เคยถูกส่ังให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะ **
 - ทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ 
 - ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ 
 - ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
 - มีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่งหรือแก่องค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึง
 วันเลือกตั้ง 

ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
 - ผู้บริหารท้องถ่ินต้องไม่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ  ห น่ ว ย ง า น 

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่งท่ีด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นเป็น
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล 

 - ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่
 อบจ.นั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้
 อปท. อ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์
 ส่วนตนระหว่างกันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

** สาระส าคัญของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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การสมัคร (มาตรา 51) 

ผู้สมัครยื่นเอกสารต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน

เอกสาร ประกอบด้วย 3 ส่วน

ผู้สมัครจะถอนการสมัครไม่ได้ (มาตรา 53)

o ใบสมัคร 
o หลักฐาน (หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปี

ที่สมัครรับเลือกตั้ง) 
o ค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จ านวนค่าใช้จ่าย (มาตรา 60 วรรคสาม)
o ผู้สมัครห้ามใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดประกาศ  

 

 ระยะเวลาในการค านวณค่าใช้จ่าย (มาตรา 61) **
o กรณีครบวาระ ตั้งแต่ 180 วันก่อนครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
o กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่ต าแหน่งว่างจนถึงวันเลือกตั้ง 

การยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย (มาตรา 62)
o ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายใน 90 วัน   

 

** สาระส าคัญของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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** สาระส าคัญของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

 ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งจนถึง 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

การหาเสียง

ระยะเวลาในการหาเสียง (มาตรา 64) **
o  กรณีครบวาระ ตั้งแต่ 180 วันก่อนครบวาระจนถึง 18.00 น. ของวันก่อนวัน
o  กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่ต าแหน่งว่างจนถึง 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

ป้ายหาเสียง (มาตรา 71) 
o  ขนาด จ านวน สถานที่การปิดประกาศ/ป้ายหาเสียงท าได้ตามท่ีคณะกรรมการ 

 การเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายได้ก าหนดไว้

ผู้ช่วยหาเสียง (มาตรา 66) 
o  แจ้งจ านวนผู้ช่วยหาเสียงต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
o   รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งก าหนด 
o ค่าตอบแทนต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

ข้อห้ามในการหาเสียง
o  ข้อห้ามเกี่ยวกับการจูงใจให้ลงหรือไม่ลงคะแนน (มาตรา 65)   
o  ข้อห้ามเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการเดินทางเพ่ือการลงคะแนน  (มาตรา 
o  ข้อห้ามไม่ให้หาเสียงตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุด 

 วันเลือกตั้ง (มาตรา 70)

 

 

 

 

ตัวแทนผู้สมัครประจ าหน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 58)

ผู้สมัครสามารถส่งตัวแทนไปประจ าอยู่ ณ ที่เลือกตั้งได้ แห่งละ 1 คน โดยยื่นหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อย
กว่า 7 วัน

 

การตรวจสอบการเลือกตั้ง (มาตรา 113) 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มาตรา 12) 
 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการก าหนดเรื่อง 
ดังต่อไปนี้
 (1) วันเลือกตั้ง
 (2) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกิน 10 วันนับแต่วันประกาศให้มี
  การเลือกตั้ง และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน 
 (3) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
 (4) จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  ในเขตเลือกตั้ง
 (5) จ านวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือต าบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่
  ภายในเขตเลือกตั้ง
 (6) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 25) 
 หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับสมัครเลือกตั้ง 
 (2) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
 (3) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
 (4) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และด าเนินการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ  

เลือกตั้ง 
(5) ด าเนินการเก่ียวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศ 
    ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
(6) ด าเนินการอ่ืนอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการเลือกตั้ง
o องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (มาตรา 14)  
o องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตร

เลือกตั้ง (มาตรา 37)  
o องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (มาตรา 25 

วรรคหก)  
o องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 25 วรรคหก)  

o องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 30)  

 

การก าหนดหน่วยเลือกตั้ง
o ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่

เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน และการเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งและ
ที่เลือกตั้งให้กระท าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (มาตรา 23) 

o การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง กรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย 
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า 10 
วันก็ได้ (มาตรา 23 วรรคสาม) 

o การก าหนดหน่วยเลือกตั้งให้ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทาง และใช้เกณฑ์ (มาตรา 24)  
(1) เขตหมู่บ้านเป็นเขตหน่วยเลือกตั้ง หรือในเขตชุมชนหนาแน่นใช้แนวถนน ตรอก 

ซอย แยก คลอง หรือแม่น้ าเป็นแนวเขต
 (2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 1,000 คนต่อหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง ** 

 

** สาระส าคัญของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
o ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้า
พนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ดังต่อไปนี้ (มาตรา 28)  

(1) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 คน มีหน้าที่เก่ียวกับการออกเสียง
ลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง **

(2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งอย่างน้อย 2 คน เพื่อท าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

o องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายอ าเภอ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง 
ตามบัญชีค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดไว้ (มาตรา 36) 

 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
o ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ไว้โดยเปิดเผย ก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 25 วัน และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้าน
ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน (มาตรา 43) 

 

การรับสมัครเลือกตั้ง 
o กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกหลักฐาน

การรับสมัคร (มาตรา 52) 
o กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืนเอกสาร

ทั้งหมดให้ผู้สมัครทันที (มาตรา 52) 
o ประกาศจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร (มาตรา 52) 
o ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร ถ้ามีผู้สมัครมา

พร้อมกันหลายคนและไม่สามารถตกลงกันได้ ใช้วิธีจับสลาก การก าหนดหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครและการจับสลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด (มาตรา 57) 

 

** สาระส าคัญของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อห้ามในการหาเสียง 
o ห้ามไม่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือปลัดอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ ภายใน 90 วันก่อนวัน

ครบวาระหรือก่อนการลาออก ยกเว้น โครงการหรือกิจกรรมบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ 
หรือภัยพิบัติสาธารณะ หรือโครงการกิจกรรมต่อเนื่องที่ท าเป็นปกติ หรือโครงการที่
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) **

 

กรณีสร้างความเสียหายหรือทุจริตในการจัดการเลือกตั้ง
o หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท าให้เกิดความเสียหายแก่

การจัดการเลือกตั้ง หรืออาจท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าตักเตือน คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ระงับ 
ยับยั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ได้ตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา 114)  

o คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ้นจากหน้าท่ีความรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่แทน (มาตรา 114)  

 

** สาระส าคัญของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

คุณสมบัติ (มาตรา 38) 
(1) สัญชาติไทย หากแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวัน

เลือกตั้ง และ
(4) คุณสมบัติอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด

 

บุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 39) 
(1)  ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(4)  วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
(5)  ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด

 

การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 40)
o การแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 

วันนับแต่วันเลือกตั้ง โดยท าเป็นหนังสือหรือวิธีการอ่ืน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบให้บุคคลอ่ืนไปยื่นหนังสือแทน  

 

การถูกจ ากัดสิทธิกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 42) 
o  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งเหตุแล้วแต่ไม่ใช่เหตุอัน

สมควร ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
(1) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 

หรือสมาชิกวุฒิสภา  
(2)  สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
(3)  เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(4)  ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
(5) ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น  

(6) ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ
เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น 

o การจ ากัดสิทธิ ให้มีก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
o ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้ไม่เกินจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น  

หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง (มาตรา 10) 
o ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. (มาตรา 78) 
o การแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ

หลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนต่อกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปออก
เสียงลงคะแนน บัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุก็สามารถใช้ในการแสดงตนได้ (มาตรา 80)  

o การออกเสียงลงคะแนนให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของหมายเลข
ประจ าตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง (มาตรา 81)  

o หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท า
เครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” (มาตรา 81) 

o เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้ง แล้วใส่ลง
ในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 83)  

 

ข้อห้ามในการออกเสียงลงคะแนน
o ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 84) 
o ห้ามใช้บัตรอ่ืนที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 85) 
o ห้ามน าบัตรเลือกตั้งออกไปจากท่ีเลือกตั้ง (มาตรา 85) 
o ห้ามท าเครื่องหมายไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน (มาตรา 86) 
o ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพ่ือให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน

ในคูหาเลือกตั้ง (มาตรา 87) 
o ห้ามไม่ให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ

กระท าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนน
โดยผิดไปจากความจริง หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจากความจริง 
(มาตรา 88) 
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อห้ามในการออกเสียงลงคะแนน
o ห้ามน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้

ลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (มาตรา 89) 
o ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อ่ืนใดส าหรับ

ตนเองหรือผู้ อ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรือ งดเว้นไม่
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด(มาตรา 92)  

 

การคัดค้านการเลือกตั้ง (มาตรา 113) 
o ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึง 30 

วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
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• “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง

• “สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองคการบริหารสวนตําบล

สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง

• “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน

ตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง

• “หัวหนาพนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหนาพนักงานหรือหัวหนาขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น

ที่มีกฎหมายจัดต้ัง
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มาตรา ๖  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวเปนประการอ่ืน การใดท่ีกําหนดใหแจง ยื่น 

หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ ถาไดแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคล

นั้น ณ ภูมิลําเนาหรือท่ีอยูที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ใหถือ

วาไดแจง ยื่น หรือสงโดยชอบดวยพระราชบัญญัตินี้แลว และในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให

ประกาศหรือเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป ใหถือวาการประกาศหรือเผยแพรในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกเปนการดําเนินการ

โดยชอบดวยพระราชบัญญัตินี้แลว

           ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดหรือมีคําส่ัง

เรื่องใด ถามิไดบัญญัติวิธีการไวเปนการเฉพาะ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยทําเปนระเบียบ 

ประกาศ หรือคําส่ัง แลวแตกรณี และถาระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังน้ันใชบังคับแกบุคคลท่ัวไป เมื่อ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได และใหเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปตาม

วรรคหนึ่งดวย  ทั้งน้ี ถาระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว 

คณะกรรมการการเลือกตั้งตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแตละขั้นตอนใหชัดเจนดวย

ขอควรรูท่ัวไป

• มาตรา ๑๐  ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัครไดไมเกินจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ินที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ัง

• การเลือกต้ัง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

• มาตรา ๑๑  ใหจัดการเลือกต้ังภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินดํารงตําแหนง

ครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแตวันที่สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก

ครบวาระ เวนแตในกรณีของสมาชิกสภาทองถ่ิน ถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมจัดการเลือกต้ัง

ก็ได

• ในกรณีเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินแทนตําแหนงที่วาง ใหสมาชิกภาพของผูไดรับเลือกต้ังเร่ิมนับแตวันเลือกต้ัง

และใหผูนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เหลืออยู

• คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีคําส่ังใหยนหรือขยายระยะเวลาใหมีการจัดการเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งไดตามความ

จําเปนเม่ือมีพฤติการณพิเศษ โดยตองระบุเหตุผลการมีคําสั่งดังกลาวดวย
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• มาตรา ๑๘  ในกรณีที่มีการสั่งหรือคําวินิจฉัยใหผูบริหารทองถิ่น ประธานหรือ

รองประธานสภาทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นพนจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด เม่ือ

คณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ี

วางแลว แมภายหลังศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งวาคําสั่งหรือคําวินิจฉัยใหพนจาก

ตําแหนงเปนไปโดยไมชอบ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการ

เลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการไปแลว

• มาตรา ๙  ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก

ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

• มาตรา ๑๕  เพ่ือใหการดําเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต และ

เท่ียงธรรม นอกจากหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกระเบียบ

เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการดําเนินการในเรื่องใด ๆ ไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 

ระเบียบดังกลาวตองไมมีผลเปนการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใดและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได

• มาตรา ๑๖  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม ใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลา หรืองดเวนการดําเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งน้ันเพ่ือใหเหมาะสมแกการดําเนินการเลือกตั้งใหมให

เปนไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรมได
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• มาตรา ๒๖  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจาก

ขาราชการและเจาหนาที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่อยูในจังหวัดที่เปนเขตเลือกตั้ง หรือในเขตอําเภอทองที่ที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันตั้งอยู โดยจะแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดหรืออําเภอ

นั้น แลวแตกรณี ซ่ึงมิไดเปนขาราชการหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐจํานวนไมเกินสองคนดวยก็ได แตมิใหแตงตั้ง

จากขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนการแตงตั้ง

เพ่ือทําหนาที่เลขานุการและผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการดังกลาว

• หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และจํานวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

• การแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดเปนผูลงนามในคําส่ังแตงตั้งน้ันแทนก็ได

• มาตรา ๒๗  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปน้ี

• (๑) เสนอแนะและใหความเห็นชอบการกําหนดหนวยเลือกต้ัง ที่เลือกต้ัง และการแตงต้ังเจาพนักงานผูดําเนินการ

เลือกต้ังของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

• (๒) ตรวจสอบและใหความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง

• (๓) กํากับดูแลและอํานวยการการเลือกต้ัง การลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนนเลือกต้ัง และการประกาศผลการนับ

คะแนนเลือกต้ัง

• (๔) กําหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหนวยเลือกต้ัง และรายงานผลการเลือกต้ัง

ตอผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

• (๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง

มอบหมาย

• เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมีอํานาจแตงต้ังหรือ

มอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหรือคณะบุคคล

เปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกต้ังไดตามสมควร
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• มาตรา ๑๒  เมื่อมีกรณีที่ตองมีการเลือกต้ัง ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๒๕ โดยความ
เห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ประกาศใหมีการเลือกต้ัง ซึ่งอยางนอยตองมีการกําหนดเร่ือง ดังตอไปน้ี
• (๑) วันเลือกต้ัง
• (๒) วันรับสมัครเลือกต้ัง ซึ่งตองใหมีการเร่ิมรับสมัครไมเกินสิบวันนับแตวันประกาศใหมีการเลือกต้ัง และตองกําหนดวันรับสมัครไมนอย
กวาหาวัน
• (๓) สถานท่ีรับสมัครเลือกต้ัง
• (๔) จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่จะมีการเลือกต้ังในแตละเขตเลือกต้ังหรือผูบริหารทองถิ่นในเขตเลือกต้ัง
• (๕) จํานวนเขตเลือกต้ัง ซึ่งตองมีรายละเอียดเก่ียวกับอําเภอหรือตําบลหรือเขตทองที่ที่อยูภายในเขตเลือกต้ัง
• (๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ัง
• การกําหนดตามวรรคหน่ึงตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด
• ประกาศตามวรรคหน่ึง ใหปดไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน และสถานที่อื่นตามที่ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเห็นสมควร

• มาตรา ๑๓  ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรมีหนาที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของแตละ
หนวยเลือกต้ังจากทะเบียนรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ังใหถูกตองตามความจริง

• มาตรา ๒๕  เมื่อมีกรณีที่ตองมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหหัวหนาพนักงาน

สวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันเปนผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปน้ี

• (๑) รับสมัครเลือกต้ัง

• (๒) กําหนดหนวยเลือกต้ังและที่เลือกต้ัง

• (๓) แตงต้ังและจัดอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ัง

• (๔) ตรวจสอบบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง และดําเนินการเพิ่มช่ือหรือถอนช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง

• (๕) ดําเนินการเก่ียวกับการลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนนเลือกต้ัง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง

• (๖) ดําเนินการอ่ืนอันจําเปนเก่ียวกับการเลือกต้ัง

• การดําเนินการตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

• ในกรณีที่ปรากฏวาหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเปนผูมีสวนไดเสียกับผูสมัครรับเลือกต้ัง หรือมี

พฤติการณอันควรเช่ือไดวาอาจกอใหเกิดความไมสุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกต้ัง หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใด คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจแตงต้ังปลัด

จังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ เปนผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันแทนก็ได

• ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดําเนินการเลือกต้ังมีหนาที่จัดหาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการเลือกต้ังและสนับสนุนการจัดการเลือกต้ังของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติน้ี
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา 

• มาตรา ๑๙  ภายใตบังคับมาตรา ๒๐ การกําหนดเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ ดังตอไปน้ี

• (๑) การเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหถือเขตเปนเขตเลือกต้ัง ถาเขตใดมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการ

ทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกต้ังเกินหน่ึงแสนหาหม่ืนคน ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังแบงเขตนั้น

ออกเปนเขตเลือกต้ังตามจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะพึงมี โดยแตละเขตเลือกต้ังตองมีจํานวนราษฎรใกลเคียงกัน

• (๒) การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเขตอําเภอเปนเขตเลือกต้ัง ในกรณีที่อําเภอใดมีสมาชิกไดเกิน

กวาหนึ่งคนใหแบงเขตอําเภอเปนเขตเลือกต้ัง เทากับจํานวนสมาชิกที่จะพึงมีในอําเภอนั้น (เขตเลือกต้ังละ ๑ คน)

• (๓) การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ใหแบงเขตเทศบาลเปนสองเขตเลือกต้ัง การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล

เมือง ใหแบงเขตเทศบาลเปนสามเขตเลือกต้ัง การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนคร หรือการเลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยา ใหแบงเขต

เทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเปนสี่เขตเลือกตั้ง และตองมีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเทากันทุกเขตเลือกต้ัง(เขตเลือกต้ังละ ๖ คน)

• (๔) การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหถือเขตหมูบานเปนเขตเลือกต้ัง เวนแตกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน (เขตเลือกต้ังละ ๑ คน)

• (๕) การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหถือเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนเขตเลือกต้ัง เวน

แตกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน

จํานวนสมาชิกสภา อบต.ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
• อบต.ใดมีจํานวนเขตเลือกต้ังไมถึง ๖ เขตเลือกต้ัง ( ส.อบต.เขตเลือกต้ังละ ๑ คน)

• อบต. มี ๑ เขตเลือกตัง้ ใหสภา อบต. มี ส.อบต.จํานวน ๖ คน

• อบต. มี ๒ เขตเลือกตัง้ ใหสภา อบต. มี ส.อบต.เขตเลือกตัง้ละ ๓ คน

• อบต. มี ๓ เขตเลือกตัง้ ใหสภา อบต. มี ส.อบต. เขตเลือกตั้งละ ๒ คน

• อบต. มี ๔ เขตเลือกตัง้ ใหสภา อบต. มี ส.อบต. เขตเลือกตั้งละ ๑ คน กอน และใหเพิ่ม ส.อบต.แกเขตเลือกตัง้ท่ีมจีํานวนราษฎรมากท่ีสดุ ๒ ลําดับ ลําดับละ

๑ คน

• อบต. มี ๕ เขตเลือกตัง้ ใหสภา อบต. มี ส.อบต. เขตเลือกตั้งละ ๑ คน กอน และใหเพิ่ม ส.อบต.แกเขตเลือกตัง้ท่ีมจีํานวนราษฎรมากท่ีสดุ อีก ๑ คน

• กรณีหมูบานใดมีจํานวนราษฎรไมถึง ๒๕ คน ใหนายอําเภอรวมหมูบานน้ันกับหมูบานที่มีพื้นที่ติดตอกันเปนเขตเลือกต้ังเดียว โดยถือเอาจํานวน

ราษฎร ณ วันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกต้ัง และตองประกาศภายใน ๓๑ มกราคมของปที่มีการเลือกต้ัง
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา 

• มาตรา ๒๐ ในการแบงเขตเลือกต้ัง ใหจัดใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกต้ังใกลเคียงกันมากที่สุด และ

พ้ืนที่ของแตละเขตเลือกต้ังตองติดตอกัน เวนแตตามสภาพพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทําใหไมอาจแบงเขต

เลือกต้ังใหมีพ้ืนที่ติดตอกันได จะกําหนดใหเขตเลือกต้ังมีพื้นที่ไมติดตอกันเทาที่จําเปนก็ได

• ในการกําหนดเขตเลือกต้ัง จะใชแนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแมน้ําเปนแนวเขตของเขต

เลือกต้ังก็ได

• การแบงเขตเลือกต้ังตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ณะกรรมการการ

เลือกต้ังกําหนด

• มาตรา ๒๒  การเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ิน ใหใชเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนเขตเลือกต้ัง

• มาตรา ๒๔  การกําหนดหนวยเลือกตั ้งตามมาตรา ๒๓ ใหคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใชสิทธิ

เลือกต้ังของราษฎร ตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี

• (๑) ใหใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยเลือกต้ัง ในกรณีที่หมูบานใดมีผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนนอยจะใหรวมหมูบาน

ต้ังแตสองหมูบานขึ้นไปเปนหนวยเลือกต้ังเดียวกันก็ได สําหรับในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขต

ชุมชนหนาแนน อาจกําหนดใหใชแนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแมน้ําเปนแนวเขตของหนวยเลือกต้ังก็ได

• (๒) ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังหนวยเลือกต้ังละหนึ่งพันคนเปนประมาณ แตถาเห็นวาไมเปนการสะดวก

หรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง จะกําหนดหนวยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยใหมีจํานวนผูมีสิทธิ

เลือกต้ังนอยกวาจํานวนดังกลาวก็ได

• ที่เลือกต้ังตามมาตรา ๒๓ ตองเปนสถานท่ีที่ประชาชนเขาออกไดสะดวกและมีปายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดเพ่ือ

แสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกต้ังตามลักษณะของทองที่และภูมิประเทศไวดวย และเพ่ือประโยชนในการอํานวยความ

สะดวกแกผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือเพ่ือความปลอดภัยของผูมีสิทธิเลือกต้ัง ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจะกําหนดที่เลือกต้ังนอกเขตของหนวยเลือกต้ังก็ได แตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับหนวยเลือกต้ังนั้น
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การจัดทําบัญชีรายชื่อของหนวยเลือกตั้ง

• มาตรา ๓๘  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง

• (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป

• (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปในวันเลือกต้ัง

• (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันเลือกต้ัง และ

• (๔) คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด

• ในกรณีที่มีการยายทะเบียนบานออกจากเขตเลือกต้ังหน่ึงไปยังอีกเขตเลือกต้ังหน่ึงภายในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเดียวกัน อันทําใหบุคคลมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันนอยกวาหนึ่งปนับถึงวัน

เลือกตั้ง ใหบุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป

การจัดทําบัญชีรายชื่อของหนวยเลือกตั้ง

• มาตรา ๔๓  เม่ือไดมีประกาศใหมีการเลือกต้ังแลว ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังของแตละหนวยเลือกต้ังจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๓ ใหถูกตอง

ตามความจริง และประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังไวโดยเปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่วาการอําเภอที่ตั้งอยูในเขต

เลือกต้ังน้ัน ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ที่เลือกต้ังหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกต้ัง และสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร

กอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาย่ีสิบหาวัน และแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังใหเจาบานทราบกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาสิบหาวัน

• ในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง

มีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการยายบุคคลใดเขามาในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการเลือกต้ังโดยมิชอบ 

ไมวาจะพบเหตุดังกลาวกอนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรายงานตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเร็ว ถาคณะกรรมการการ

เลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวากรณีดังกลาวเปนความจริง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีคําส่ังใหแกไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังได

• บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังที่ประกาศโดยเปดเผยตามวรรคหน่ึง มิใหระบุเลขประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ

เลือกต้ัง สําหรับบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังที่จัดทําขึ้นเพ่ือประโยชนของเจาหนาที่ในการตรวจสอบผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ให

ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิเลือกต้ังดวย

สัมมนาวิชาการ Next Station ประชาธิปไตยไทย: ปกหมุดเลือกต้ังทองถิ่น 
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• มาตรา ๔๔  ผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานของตนไมมีชื่ออยูในบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง ใหแจงเปนหนังสือตอผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนวันเลือกต้ังไม

นอยกวาสิบวัน

• เม่ือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับหนังสือตามวรรคหนึ่งแลวใหรีบตรวจสอบ

หลักฐาน ถาเห็นวาผูแจงหรือผูมีชื ่ออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเพ่ิมชื่อผู

นั้นลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังโดยเร็วและแจงใหผูแจงและเจาบานทราบ แตถาเห็นวาผูแจงหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียน

บานเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ัง ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานตอคณะกรรมการการ

เลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมทั้งแจงใหผูแจงและเจาบานทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ ใน

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาผูแจงหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิ

เลือกต้ัง ใหมีคําสั่งเพ่ิมชื่อผูนั้นลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังและใหแจงไปยังผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินโดยเร็ว  ในการน้ี ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติตามคําส่ังของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแจงใหผูแจงหรือเจาบานทราบโดยเร็ว

การปรับปรุงบัญชีรายชื่อ

• มาตรา ๔๕  ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดเห็นวาผูมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังที่ไดประกาศตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง เปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ัง

ใหมีสิทธิยื่นคํารองตอผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาสิบวัน เพื่อใหถอนช่ือผูไมมีสิทธิเลือกต้ังผูน้ันออก

จากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง

• เมื่อผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา ผูมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังเปนผูไมมีสิทธิ

เลือกต้ัง ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

คําสั่งถอนช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังและแจงใหผูยื่นคํารองทราบ ถาผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาผูมี

ช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมทั้งแจงใหผูยื่นคํา

รองทราบภายในสามวันนับแตวันไดรับคํารอง ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาผูมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ

เลือกต้ังเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ัง ใหมีคําสั่งถอนช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง และใหนําความในมาตรา ๔๔ วรรคสอง มาใชบังคับดวยโดย

อนุโลม

• ถาเจาบานผูใดเห็นวาบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังปรากฏช่ือบุคคลอ่ืนซึ่งมิไดมีช่ืออยูในทะเบียนบานของตน เมื่อเจาบานหรือผูซึ่งเจาบาน

มอบหมายนําหลักฐานทะเบียนบานมาแสดงใหเห็นวาไมมีช่ือบุคคลน้ันอยูในทะเบียนบาน ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง แลวแตกรณี มีคําสั ่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและแจงใหเจาบานหรือผูซึ ่งเจาบาน

มอบหมายทราบโดยเร็ว

• กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถาผูที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังมีหลักฐานแสดงวาเปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง และยื่นคํารอง

คัดคานการถูกถอนชื่อตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบ

ขอเท็จจริงแลววินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนที่สุดสําหรับการเลือกต้ังคร้ังน้ัน
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• มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด และคณะกรรมการการ

เลือกต้ังทราบคําพิพากษานั้นแลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเพ่ือใหบันทึกไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง และเม่ือคดีถึงที่สุดแลวใหคณะกรรมการการเลือกต้ังแจง

ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการบันทึกหรือปรับปรุงการบันทึกเดิมใหสอดคลอง

กับคําพิพากษาที่ถึงที่สุดน้ัน

• มาตรา ๔๗  ในกรณีที่มีการถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๔๓ วรรค

สอง หรือมาตรา ๔๕ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพ่ิมชื่อบุคคลใดลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๔๔ 

วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลใดตามมาตรา ๔๖ ให

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงตอผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวย

การทะเบียนราษฎรเพ่ือแกไขบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๓ ใหถูกตองดวย

การยายบุคคลเพือ่ประโยชนโดยมิชอบ

• มาตรา ๔๘  หามมิใหผูใดดําเนินการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการเลือกต้ังโดยมิชอบ

• กรณีดังตอไปนี้ใหสันนิษฐานวาเปนการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเพ่ือประโยชนในการเลือกต้ังโดยมิชอบดวย

เวนแตคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาแลวเห็นวาเปนการยายโดยมีเหตุผลอันสมควร

• (๑) การยายบุคคลต้ังแตหาคนขึ้นไปซ่ึงไมมีชื่อสกุลเดียวกับเจาบานเขามาในทะเบียนบานเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมี

สิทธิเลือกต้ังที่จะมีขึ้นภายในสองปนับแตวันที่ยายเขามาในทะเบียนบาน

• (๒) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยบุคคลน้ันมิไดอยูอาศัยจริง

• (๓) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาบาน

• ความในวรรคสอง (๑) มิใหใชบังคับแกหนวยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด ที่ยายเจาหนาที่ นักศึกษา หรือพนักงานของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการการ

เลือกต้ังประกาศกําหนด เขามาในทะเบียนบานของตน  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา 

การบริหารจัดการทีเ่ลอืกตั้งของหนวยเลอืกตั้ง

• มาตรา ๒๘  กอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาย่ีสิบวัน ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังผูมีสิทธิเลือกต้ังเปนเจาพนักงาน

ผูดําเนินการเลือกต้ัง ดังตอไปน้ี

• (๑) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังไมนอยกวาหาคน มีหนาที่เก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกต้ังและ

นับคะแนนของหนวยเลือกต้ังแตละแหง

• (๒) เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกต้ังอยางนอยสองคน เพ่ือทําหนาที่รักษาความปลอดภัยและ

สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง

• หลักเกณฑ วิธีการแตงต้ัง การฝกอบรม และการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

• ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูตรวจการเลือกตั้งพบเห็นวากรรมการประจํา

หนวยเลือกต้ังหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกต้ังผูใดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําการใดที่

จะเปนเหตุทําใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหแจงผูอํานวยการการ

เลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเปลี่ยนกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

ประจําที่เลือกต้ังไดตามที่เห็นสมควร

การสงตัวแทนผูสมัครประจํา ณ ที่เลือกตั้ง

• มาตรา ๕๘  ผูสมัครผูใดประสงคจะสงตัวแทนไปประจําอยู ณ ที่เลือกต้ัง ใหย่ืนหนังสือแตงต้ังตัวแทนของตนตอ

ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหแตงต้ังไดแหงละหนึ่งคน

• มาตรา ๕๙  ตัวแทนผูสมัครตองอยูในที่ซึ่งจัดไว ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได และหามมิให

ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังหรือจับตองบัตรเลือกต้ัง หรือกลาวโตตอบกับกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังหรือ

ระหวางกันเองโดยประการที่จะเปนอุปสรรคแกการเลือกต้ัง

• ตัวแทนผูสมัครอาจรองทักทวงไดเม่ือเห็นวากรรมการประจําหนวยเลือกต้ังปฏิบัติการไมถูกตองตามกฎหมาย ในกรณี

เชนนี้ใหกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังจดบันทึกคําทักทวงนั้นไว

• ถาตัวแทนผูสมัครกระทําการอันจะเปนอุปสรรคแกการเลือกต้ัง และกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังไดตักเตือน

แลวแตยังขัดขืน คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหตัวแทนผูสมัครออกไปจากที่เลือกต้ัง
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา 

การสมัครรับเลือกตั้ง

• มาตรา ๔๙  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

• (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

• (๒) ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นตองมีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปนับถึง

วันเลือกตั้ง สําหรับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่นใหมีอายุตามท่ีกฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด

• (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครรับเลือกตั้งในวัน

สมัครรับเลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหน่ึงปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

• (๔) คุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด

ลักษณะตองหามมใิหใชสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง

• มาตรา ๕๐  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง

• (๑) ติดยาเสพติดใหโทษ

• (๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

• (๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนใด ๆ

• (๔) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) หรือ (๔)

• (๑๒) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

• (๑๓) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน

• (๑๔) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน

ทองถ่ิน หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ

• (๑๕) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดาํรงตําแหนงในองคกรอิสระ

• (๒๒) เปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเปน

ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเดียวกันหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา 

ลักษณะตองหามมใิหใชสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง

• (๗) เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

• (๘) เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือ

วากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

• (๒๔) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะจงใจไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

และยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกต้ัง

• (๒๕) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะทอดท้ิงหรือละเลยไม

ปฏิบัติการตามหนาที่และอํานาจ หรือปฏิบัติการไมชอบดวยหนาที่และอํานาจ หรือประพฤติตนฝาฝนตอความ

สงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแกศักด์ิ

ตําแหนง หรือแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือแกราชการ และยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงจนถึง

วันเลือกต้ัง

ลักษณะตองหามมใิหใชสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง

• (๙) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวย

ผิดปกติ หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

• (๑๐) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือตอตําแหนง

หนาที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงาน

ของรัฐ หรือความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวย

การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือ

ผูคา กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การคามนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

• (๑๑) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกต้ัง
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา 

ลักษณะตองหามมใิหใชสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง

• (๑๗) เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษา

วาเปนผูมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง

• (๒๓) เคยพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

ในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณแสดงให

เห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอ้ือประโยชนสวนตนระหวางกัน และยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกต้ัง

• (๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร

ทองถ่ิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณี มายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกต้ัง

• (๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังและยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังจนถึงวันเลือกต้ัง

• (๒๖) ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด

ลักษณะตองหามมใิหใชสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง

• (๕) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

• (๑๖) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง

• (๒๐) อยูในระหวางถูกจํากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่นตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร

• (๖) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล

• (๑๘) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับโทษ

หรือไม โดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี
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คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

• พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด

• ผูมีสิทธิสมัคร ส.อบจ. เปนไปตาม พรบ.ลต.สถ./ผถ.

• ลักษณะตองหามเพิม่เตมิ( พรบ.อบจ.(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ม. 11(6))

• เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอ้ือประโยชนสวนตนระหวางกัน ท้ังน้ี ไมวาทางตรงหรือทางออม

• ผูมีสิทธิสมัคร นายก อบจ.  เปนไปตาม พรบ.ลต.สถ./ผถ. และ

• คุณสมบัติ เพิ่มเติม (พรบ.อบจ.(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562)

• อายุไมต่ํากวา ๓๕ ปนับถึงวันเลือกตั้ง

• สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือ เคยเปน สมาชิกสภาจังหวัด ส.อบจ. ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา

• ลักษณะตองหามเพิม่เตมิ(พรบ.อบจ.(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562)

• ดํารงตําแหนงนายก อบจ.มาแลวสองวาระติดตอกันและยังไมพนส่ีปนับแตวันพนวาระ

• ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เวนแตท่ีดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือเปนการปฏิบัติหนาท่ีในการบริหารราชการแผนดิน

หรือตามนโยบายชองรัฐบาล

• รับเงินหรือประโยชนใดๆเปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากท่ีสาวนราชการ หนวยงายของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน

ตามปกติ

• เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอ้ือประโยชนสวนตนระหวางกัน ท้ังน้ี ไมวาทางตรงหรือทางออม

• พรบ.ระเบียบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร

• ผูสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน สก.ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ. 

• ลักษณะตองหาม เพิ่มเติม(พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กทม.(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562)

• ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน

หรือพนักงานสวนทองถ่ิน

• ตองไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุนนอกเหนอืไปจาก

ที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจการงานตามปกติ

• ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญา หรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกกรุงเทพมหานคร หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่ 

โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เปนคูสัญญากับกรุงเทพมหานครอนัมี

ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตในสวนที่เปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัดอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง

คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

สัมมนาวิชาการ Next Station ประชาธิปไตยไทย: ปกหมุดเลือกต้ังทองถิ่น 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา 
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คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดตั้ง

• ผูสิทธิสมัครรับเลอืกตัง้เปนผูวาราชการกรงุเทพมหานคร ตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลกัษณะตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

• คุณสมบัติ เพิ่มเติม

• อายุไมถึง 35 ป นับถึงวันเลือกตั้ง

• สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

• ลักษณะตองหามเพิม่เตมิ

• ดํารงตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครมาแลวสองวาระติดตอกันและยังไมพนส่ีปนับแตวันพนวาระ

• ไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน หรือ

ตําแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

• ตองไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานคร

ถือหุนนอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอ่ืนในธุรกิจการงานตามปกติ

• ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญา หรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกกรุงเทพมหานคร หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับหรือใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอ้ือประโยชนสวนตนระหวางกัน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ

บริษัทท่ีเปนคูสัญญากับกรุงเทพมหานครอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังน้ี ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตในสวนท่ีเปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัดอยูกอน

ไดรับการเลือกตั้ง

• พรบ.เทศบาล

• ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เปนสมาชิกสภาเทศบาล ตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลกัษณะตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

• ลักษณะตองหาม เพิ่มเติม (พรบ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562

• เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกเทศบาลนัน้ หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อื่น โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม

• ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เปนนายกเทศมนตร ีตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลกัษณะตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

• คุณสมบัติ เพิ่มเติม (พรบ.เทศบาล(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562)

• อายุไมต่ํากวา ๓๕ ปนับถึงวันเลือกต้ัง

• สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือ เคยเปน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา

• ลักษณะตองหาม เพิ่มเติม

• ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีมาแลวสองวาระติดตอกันและยังไมพนสี่ปนบัแตวนัพนวาระ

• ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อืน่ใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เวนแตทีด่ํารงตามบทบัญญัตแิหงกฎหมาย หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ในการบริหารราชการแผนดนิ

หรือตามนโยบายชองรัฐบาล

• รับเงินหรือประโยชนใดๆเปนพเิศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนอืไปจากที่สาวนราชการ หนวยงายของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน

ตามปกติ

• เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกเทศบาลนัน้ หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อื่น โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม

คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

สัมมนาวิชาการ Next Station ประชาธิปไตยไทย: ปกหมุดเลือกต้ังทองถิ่น 
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คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจดัตั้ง

• พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

• ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เปนสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตาํบล ตองมีคุณสมบัตแิละไมมลีกัษณะตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

• ลักษณะตองหาม เพิ่มเติม (พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562)

• เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคการบริหารสวนตาํบลนัน้ หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอืน่ โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอือ้ประโยชนสวนตนระหวางกัน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม

• ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เปนนายกเทศมนตร ีตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลกัษณะตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

• คุณสมบัติ เพิ่มเติม (พรบ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562)

• อายุไมต่ํากวา ๓๕ ปนับถึงวันเลือกต้ัง

• สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ เคยเปนสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา

• ลักษณะตองหาม เพิ่มเติม (พรบ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562)

• ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีมาแลวสองวาระติดตอกันและยังไมพนสี่ปนบัแตวนัพนวาระ

• ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อืน่ใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เวนแตทีด่ํารงตามบทบัญญัตแิหงกฎหมาย หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ในการบริหารราชการแผนดนิ

หรือตามนโยบายชองรัฐบาล

• รับเงินหรือประโยชนใดๆเปนพเิศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนอืไปจากที่สาวนราชการ หนวยงายของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน

ตามปกติเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคการบริหารสวนตาํบลนั้น หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่ โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม

คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจดัตั้ง

• พรบ.เมืองพัทยา

• ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

• ลักษณะตองหาม เพิ่มเติม (พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562)

• รับเงินหรือประโยชนใดๆเปนพเิศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของเมืองพัทยาหรือบริษัทซ่ึงเมืองพัทยาถือหุน นอกเหนอืไปจากที่สาวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ

• เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกเมืองพัทยา หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่ 

โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เปนคูสัญญากับเมืองพัทยาอนัมีลักษณะเปน

การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตในสวนทีเ่ปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัดอยูกอนไดรับการเลือกต้ัง

• ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกเมืองพัทยา ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

• คุณสมบัติ เพิ่มเติม (พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562)

• อายุไมต่ํากวา ๓๕ ปนับถึงวันเลือกต้ัง

• สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

• ลักษณะตองหาม เพิ่มเติม (พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562)

• ดํารงตําแหนงนายกเมืองพัทยามาแลวสองวาระติดตอกันและยังไมพนสี่ปนบัแตวนัพนวาระ

• ดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือการพาณิชยของเมืองพัทยาหรือบริษัทซ่ึงเมืองพัทยาถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือพนกังานสวน

ทองถิ่น เวนแตตาํแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินหรือตามนโยบายชองรัฐบาล

• รับเงินหรือประโยชนใดๆเปนพเิศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของเมืองพัทยาหรือบริษัทซ่ึงเมืองพัทยาถือหุน นอกเหนอืไปจากที่สาวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ

• เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกเมืองพัทยา หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่

โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เปนคูสัญญากับเมืองพัทยาอนัมีลักษณะเปน

การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตในสวนทีเ่ปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัดอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง
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หลักฐานการสมัคร

• มาตรา ๕๑  ในการสมัครรับเลือกต้ัง ใหผูสมัครย่ืนใบสมัครตอผูอํานวยการการเลือกต้ังประจํา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมทั้งหลักฐานการสมัครและคาธรรมเนียมการสมัครตามท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

• หลักฐานการสมัครตามวรรคหน่ึง ผูสมัครตองย่ืนหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงปที่สมัครรับเลือกต้ังของผูสมัคร เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได 

ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี

• คาธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหน่ึงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหตกเปนรายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และไมวาในกรณีใดองคกรปกครองสวนทองถ่ินนัน้ ไมมีหนาที่ตองคืน

คาธรรมเนียมดังกลาวใหแกผูใด

การตรวจหลักฐานและการออกใบรับการสมัคร

• มาตรา ๕๒  เมื่อผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับใบสมัครแลวใหตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน

และคาธรรมเนียมวาครบถวนหรือไม ถาเห็นวาไมครบถวนใหคืนเอกสาร หลักฐาน และคาธรรมเนียมทั้งหมดใหผูสมัครน้ันในทันที

• ในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตรวจสอบแลวปรากฏวาผูสมัครไดสงใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน

และคาธรรมเนียมครบถวนแลว ใหออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกต้ังใหแกผูสมัครน้ันเรียงตามลําดับการยื่นสมัคร และใหทําสําเนาคูฉบับไวเปนหลักฐาน

• ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบความถูกตองของการสมัครของผูสมัครตามวรรคสอง และตรวจสอบ

วาผูน้ันมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือไม เมื่อเห็นวาถูกตองและผูน้ันมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ใหประกาศรายช่ือผูสมัครภายในเจ็ดวันนับแตวันปดรับสมัครไว

โดยเปดเผย ณ ที่เลือกต้ัง หรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกต้ัง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร

• ประกาศรายช่ือผูสมัครตามวรรคสาม ใหมีช่ือตัว ช่ือสกุล รูปถาย และหมายเลขประจําตัวของผูสมัครที่จะใชในการลงคะแนนเลือกต้ัง

ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  ทั้งน้ี ใหปดประกาศคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ไว ณ ที่ปดประกาศ

ดังกลาวดวย

• การประกาศรายช่ือผูสมัครตามวรรคสาม ไมเปนการตัดอํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังที่จะดําเนินการตามมาตรา ๕๖

• มาตรา ๕๓  เมื่อผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกต้ังใหแกผูสมัครตามมาตรา ๕๒

วรรคสองแลว ผูสมัครจะถอนการสมัครมิได
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• มาตรา ๕๗  ใหกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับกอนหลังในการมาย่ืนใบสมัคร

ถามีผูสมัครมาพรอมกันหลายคนและไมอาจตกลงกันไดใหใชวิธีจับสลากระหวางผูสมัครที่มาพรอมกัน

• เม่ือไดกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครตามวรรคหน่ึงแลวจะเปล่ียนแปลงหมายเลขประจําตัว

ผูสมัครไมไดไมวาดวยประการใด ๆ

• การกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครและการจับสลากใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

การปรับปรุงรายช่ือผูสมัคร
• มาตรา ๕๕  ผูสมัครผูใดไมมีชื่อในประกาศตามมาตรา ๕๒ ใหมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในสามวันนับ

แตวันที่ประกาศรายช่ือผูสมัคร  ในการน้ี ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตามคําวินิจฉัยน้ัน

• เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการรับคํารองและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบอํานาจใหคณะ

บุคคลพิจารณาและวินิจฉัยเบ้ืองตนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการการเลือกต้ังตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดก็ได

• มาตรา ๕๖  เมื่อความปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือไดรับ

แจงจากบุคคลใดวา ผูสมัครผูใดไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยโดยเร็ว ถาความปรากฏหรือไดรับแจงกอนวัน

เลือกต้ังไมนอยกวายี่สิบวัน ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยใหแลวเสร็จกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาสิบวัน และถามีหลักฐานตามสมควรวา

ผูสมัครผูน้ันไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ใหสั่งถอนช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูสมัคร

• ใหนําความในมาตรา ๕๕ วรรคสองมาใชบังคับกับการดําเนินการตามวรรคหน่ึงดวยโดยอนุโลม

• การอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ใหอุทธรณตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคที่มีเขตอํานาจ

คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด การอุทธรณดังกลาวไมเปนเหตุใหระงับหรือชะลอการเลือกตั้ง และใหศาล

อุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จกอนวันเลือกต้ัง
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คาใชจายในการเลอืกตั้งของผูสมัคร
• มาตรา ๖๐  ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกต้ังของ

ผูสมัคร ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

• คาใชจายที่กําหนดตามวรรคหน่ึงใหมีผลใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการกําหนดใหม และในกรณีที่คณะกรรมการ

การเลือกต้ังเห็นวาคาใชจายดังกลาวไมเหมาะสม คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจส่ังใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัดประกาศกําหนดใหมใหเหมาะสมตอไป คาใชจายที่กําหนดใหมมิใหใชบังคับกับการเลือกต้ังที่อยูในระหวาง

ดําเนินการหรือที่จะมีขึ้นภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศกําหนดคาใชจายใหม

• หามมิใหผูสมัครใชจายในการเลือกต้ังเกินจํานวนเงินคาใชจายที่กําหนดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แลวแต

กรณี จํานวนเงินคาใชจายดังกลาวใหรวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอ่ืนไดจายหรือรับวาจะจายแทน และทรัพยสินที่บุคคลอ่ืนได

นํามาใหใชหรือยกใหโดยไมคิดคาตอบแทน  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนในการหาเสียงเลือกต้ังของผูสมัครโดยผูสมัครรับรูหรือ

ยินยอม ในกรณีที่นําทรัพยสินมาใหใช ใหคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น

• บรรดาเงินที่บุคคลอ่ืนไดใชจายในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังใหผูสมัครและผูสมัครไดรับทราบถึงการกระทํา

ดังกลาวแลว ใหถือวาเปนจํานวนเงินคาใชจายที่ผูสมัครรับรูหรือยินยอมตามวรรคสาม เวนแตผูสมัครจะไดแจงตอ

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดวาไมยินยอมใหมีการกระทําเชนวานั้นภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึง

การกระทําดังกลาว  ในการนี้ ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดดําเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือมิใหมีการโฆษณาหา

เสียงเลือกต้ังโดยบุคคลดังกลาวอีกตอไป

คาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร

• มาตรา ๖๑  ในการคํานวณคาใชจายของผูสมัครสําหรับการเลือกตั้งแตละครั้ง ใหคํานวณตาม

คาใชจายที่ใชจายจริงในการเลือกต้ังในระหวางระยะเวลา ดังตอไปน้ี

• (๑) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ใหคํานวณคาใชจายที่ใชจายไป

ตั้งแตหนึ่งรอยแปดสิบวันกอนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกต้ัง

• (๒) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหคํานวณคาใชจายที่ใชจายไปต้ังแตวันที่

ตําแหนงวางลงจนถึงวันเลือกต้ัง

• ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชนในการดําเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งใหเปนไปโดย

สุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกต้ังจะขยายระยะเวลาตามวรรคหน่ึงออกไปก็ได

• ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศประเภทของคาใชจายในการเลือกต้ังไวเปนตัวอยางใหผูสมัคร

และประชาชนทราบเปนการทั่วไป ประกาศดังกลาวใหมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
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การย่ืนบัญชีคาใชจายของผูสมัคร

• มาตรา ๖๒  ภายในเกาสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผูสมัครตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายใน

การเลือกตั้ง พรอมท้ังหลักฐานท่ีเกี่ยวของใหถูกตองครบถวนตามความจริงตอผูอํานวยการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัด

• ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปดประกาศบัญชีรายรับและรายจายตามวรรค

หนึ่งไว ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น

นั้น และสถานท่ีอื่นท่ีเห็นสมควร

• รายละเอียดและวิธีการจัดทําบัญชีรายรับและรายจายตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การยื่นบัญชีคาใชจายของผูสมัคร

• มาตรา ๖๓  ผูสมัครผูใดยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกต้ังโดยไมถูกตองครบถวน หรือเมื่อผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

มีเหตุอันควรสงสัยหรือไดรับแจงโดยมีหลักฐานอันสมควรวา ผูสมัครผูใดใชจายในการเลือกต้ังเกินจํานวนเงินคาใชจายที่ผูอํานวยการการเลือกต้ัง

ประจําจังหวัดประกาศกําหนด ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทําการสอบหาขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ี

ครบกําหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกต้ัง หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือไดรับแจง แลวแตกรณี ถา

ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเห็นวาผูสมัครผูน้ันมีการกระทําดังกลาว ใหแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไปโดยเร็ว

• ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานการดําเนินการตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่

รูผลการสอบหาขอเท็จจริง

• ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีที่ผูสมัครผูนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาผูน้ันกระทําการ

ตามที่ถูกกลาวหา ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคเพื่อใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูน้ันและสั่งใหมี

การเลือกต้ังใหมแทนสําหรับตําแหนงที่วาง แตทั้งน้ี ไมกระทบกับกิจการที่ผูน้ันไดกระทําไปในหนาที่กอนวันที่ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคมีคําสั่ง 

ในการน้ีใหศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคพิจารณาและมีคําสั่งภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง คําสั่งของศาลอุทธรณหรือศาล

อุทธรณภาคใหเปนที่สุด

• กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่นาเช่ือไดวาผูสมัครผูใดใชจายในการเลือกต้ังเกินจํานวนเงิน

คาใชจายที่ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศกําหนด ใหแจงผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเพื่อดําเนินการตามวรรคหน่ึงตอไป
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วิธีการหาเสียงของผูสมัคร

• มาตรา ๖๔  เพื่อประโยชนแหงความเที่ยงธรรมและความเปนระเบียบเรียบรอย ใหผูสมัครหาเสียงเลือกตั้ง

ไดภายในกําหนดเวลา ดังตอไปน้ี

• (๑) ในกรณีที่เปนการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากครบวาระหรือครบอายุ ใหกระทําไดตั้งแตหนึ่งรอยแปดสิบวัน

กอนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกต้ัง

• (๒) ในกรณีที่เปนการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากมีการยุบสภาหรือถือวามีการยุบสภา ใหกระทําไดตั้งแตวันยุบ

สภาหรือวันที่ถือวามีการยุบสภาจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้ง

• (๓) ในกรณีที่เปนการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากตําแหนงวางอันมิใชเพราะเหตุครบวาระหรือครบอายุ ใหกระทําได

ตั้งแตวันที่ตําแหนงวางลงจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกต้ัง

• (๔) ในกรณีมีการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม ใหกระทําไดตั้งแตวันที่มีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมจนถึงเวลา

๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกต้ัง

• (๕) ในกรณีมีการสั่งใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหม ผูใดจะหาเสียงเลือกต้ังมิได เวนแตคณะกรรมการการ

เลือกต้ังจะมีมติเปนอยางอ่ืนโดยคํานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม

ขอหามในการหาเสียงของผูสมัคร

• มาตรา ๖๕  หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น ใหงดเวน
การลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือการชักชวนใหไปลงคะแนนไมเลือกผูใดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ดวยวิธีการ ดังตอไปน้ี
• (๑) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด
• (๒) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น
สถานศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด
• (๓) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการร่ืนเริงตาง ๆ
• (๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเล้ียงผูใด
• (๕) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครใด

• หามมิใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นผูใดกระทําการตามวรรคหน่ึง เวนแตเปนการกระทําตามหนาที่และอํานาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหมที่มีลักษณะตามวรรคหน่ึงภายใน
เกาสิบวันกอนวันครบวาระการดํารงตําแหนงหรือกอนการลาออกจากตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี ใหถือวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูบริหารทองถิ่น หรือปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามวรรคหน่ึง เวนแตโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวมีลักษณะ
เปนการบรรเทาทุกขจากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติสาธารณะ หรือเปนโครงการหรือกิจกรรมตอเน่ืองที่กระทําเปนปกติอยูแลว หรือเปนโครงการที่ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี

• การประกาศนโยบายหรือการดําเนินการตามแนวทางในการแกไขปญหาตามหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยวิธีการใชจาย
จากเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมิใหถือวาเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) เวนแตเปนการโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายที่ไมสอดคลองกับ
หนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ขอหามในการหาเสียงของผูสมัคร

• มาตรา ๗๐  หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร นับต้ังแตเวลา ๑๘.๐๐
นาฬิกาของวันกอนวันเลือกต้ังหน่ึงวันจนสิ้นสุดวันเลือกต้ัง

• มาตรา ๗๑  การปดประกาศหรือติดแผนปายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังจะกระทําไดเฉพาะในสถานท่ี รวมทั้งมีขนาดและจํานวนไม
เกินที่คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายกําหนด

• มาตรา ๗๓  ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และความปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกต้ังไมวาโดย
ทางใดวา การหาเสียงเลือกต้ังน้ันฝาฝนหรือไมถูกตองตามพระราชบัญญัติน้ี หรือคําสั่ง ระเบียบ หรือขอบังคับของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีหนาที่แจงขอเท็จจริงใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปโดยพลัน และมีอํานาจสั่งใหผูที่เก่ียวของดําเนินการแกไข 
เปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลโดยทันที

• มาตรา ๗๔  เมื่อไดมีประกาศกําหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา ๒๓ แลว หามมิใหผูใดนําสิ่งพิมพ แผนประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปด
หรือแสดงไวภายในที่เลือกต้ัง เวนแตเปนการดําเนินการตามคําสั่งของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อประโยชนใน
การอํานวยความสะดวกแกผูใชสิทธิเลือกต้ังตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

• ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ แผนประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปดหรือแสดงไวภายในทีเ่ลือกต้ังอยูกอนหรือในวันเลือกต้ังอันเปนการฝาฝนวรรคหน่ึง ให

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังทําลาย ปกปด หรือนําออกไปไวนอกท่ีเลือกต้ัง

การระงับสิทธิสมัครของผูสมัคร

• มาตรา ๑๐๗ กอนประกาศผลการเลือกต้ัง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไตสวนแลวเห็นวา มีหลักฐาน

อันควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใดกระทําการอันเปนเหตุใหการเลือกต้ังน้ันมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐานอัน

ควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอ่ืนกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอ่ืนกระทําการดังกลาว หรือรูวามีการกระทํา

ดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครที่กระทํา

การเชนนั้นทุกรายไวเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่ง

• คําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ใหเปนที่สุด

• ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกต้ังวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนความในวรรคหน่ึง ไมวาเปนการ

กระทําของผูใด ถาเห็นวาผูสมัครผูใดจะไดรับประโยชนจากการกระทํานั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให

ผูสมัครผูนั้นระงับหรือดําเนินการใดเพ่ือแกไขความไมสุจริตหรือความไมเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่ผูสมัครผู

นั ้นไมดําเนินการตามคําสั ่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานวาผู สมัครผูนั ้นเปน

ผูสนับสนุนการกระทํานั้น เวนแตผูสมัครน้ันจะพิสูจนไดวาไมมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว

• ในกรณีที่มีคําส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันออกเสียงลงคะแนนแตกอนวันประกาศผลการ

เลือกต้ัง และผูสมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังที่ไดคะแนนเลือกต้ังในลําดับที่ไดรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน ให

คณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม
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ส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

• มาตรา ๑๐๘  เมื่อมีการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๗ แลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณ

ภาคท่ีมีเขตอํานาจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลพิพากษาวาผูน้ันกระทําผิดตามมาตรา ๑๐๗ ใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังของผูน้ันเปนเวลาสิบป

• เมื่อประกาศผลการเลือกต้ังแลวปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวาผลการเลือกต้ังเกิดจากการเลือกต้ังท่ีมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียง

ธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยวา ผลการเลือกต้ังเกิดจาก

การเลือกต้ังที่มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ใหศาลสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมสําหรับการเลือกต้ังน้ัน และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูที่กระทําการอันเปนเหตุใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเปนเวลาสิบป

• การพิจารณาของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนําสํานวนการสืบสวนหรือไตสวนของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ใหศาลมีอํานาจสั่งไตสวนขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน

เพิ่มเติมได

• เมื่อศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคมีคําสั่งรับคํารองตามวรรคสองไวพิจารณาแลว ใหผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน

แลวแตกรณี หยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลจะพิพากษาวาผูน้ันมิไดกระทําผิด

• ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นตองหยุดปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสี่ ใหรองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน ที่ปรึกษาผูบริหาร

ทองถ่ินน้ันหยุดปฏิบัติหนาที่ดวย

• คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด

ความรับผิดในคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งครั้งท่ีเปนเหตุใหศาลมคีาํส่ัง

• มาตรา ๑๐๙  ในกรณีที่ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคมีคําส่ังใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูใด และเปนเหตุให

ตองมีการเลือกตั้งใหม ไมวาจะมีคํารองขอหรือไมใหศาลส่ังใหผูนั้นตองรับผิดในคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง

คร้ังที่เปนเหตุใหศาลมีคําสั่งเชนวานั้น จํานวนคาใชจายดังกลาวใหศาลพิจารณาจากหลักฐานการใชจายที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอตอศาล

• คาใชจายที่ไดรับตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักคาใชจายของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แลว ที่เหลือจากนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน

ผูดําเนินการจัดการเลือกต้ัง
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การรักษาสิทธิในการเลือกตั้ง

• มาตรา ๔๐  ในการเลือกต้ังคร้ังใด ถาผูมีสิทธิเลือกต้ังไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังไดเน่ืองจากมีเหตุอันสมควร ให

แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังตอบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดภายในเจ็ดวันกอนวันเลือกต้ังหรือ

ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกต้ัง แตถามีเหตุจําเปนไมอาจแจงไดภายในเจ็ดวันกอนวันเลือกต้ัง ใหดําเนินการแจงตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  ทั้งน้ี การแจงเหตุดังกลาวไมเปนการตัดสิทธิที่ผูนั้นจะไปใชสิทธิเลือกต้ัง

• ในการแจงเหตุตามวรรคหน่ึง ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังทําเปนหนังสือหรือโดยวิธีการอ่ืนเพ่ือชี้แจงเหตุดังกลาว โดย

อาจมอบหมายใหบุคคลใดไปย่ืนตอบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังแทน หรือจัดสงหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย

ลงทะเบียน หรือแจงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได

• ในกรณีที่บุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดตามวรรคหน่ึงพิจารณาแลวเห็นวา เหตุที่ผูมีสิทธิเลือกต้ัง

แจงนั้นมิใชเหตุอันสมควร ใหแจงใหผูมีสิทธิเลือกต้ังทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงเหตุ

• ผูมีสิทธิเลือกต้ังที่ไดรับแจงตามวรรคสาม มีสิทธิย่ืนอุทธรณตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายใน

สามสิบวันนับแตวันเลือกต้ัง

การออกเสียงลงคะแนน

• มาตรา ๗๖  การออกเสียงลงคะแนน ใหกระทําไดโดยวิธีการ ดังตอไปน้ี

• (๑) การลงคะแนนโดยใชบัตรเลือกต้ัง

• (๒) การลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนที่มิใชการใชบัตรเลือกต้ัง

• การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีตาม (๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

กําหนด โดยวิธีนั้นสามารถปองกันการทุจริตในการเลือกต้ังไดอยางมีประสิทธิภาพและสะดวกกวาการออกเสียงลงคะแนนดวย

บัตรเลือกต้ังและมีคาใชจายที่คุมคา และตองเปนวิธีการที่ประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก

• ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหมีการออกเสียงลงคะแนนตาม (๒) มิใหนําความในมาตรา ๘๑

มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๙ มาใชบังคับ

• มาตรา ๗๘  ในวันเลือกต้ังใหเปดการออกเสียงลงคะแนนต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา แตใน

กรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชนในการจัดการเลือกต้ังใหเรียบรอย คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดเวลาการออกเสียง

ลงคะแนนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเปนอยางอ่ืนก็ได แตตองมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไมนอยกวาเจ็ดชั่วโมง
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การออกเสียงลงคะแนน

• มาตรา ๘๐  ในระหวางเวลาเปดการออกเสียงลงคะแนน ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งประสงคจะออกเสียงลงคะแนนนําบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายและมีเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตรไปแสดงตน
ตอกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังมอบบัตรเลือกต้ังใหแกผูน้ันเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน
• บัตรประจําตัวประชาชน แมจะหมดอายุแลวก็ใหสามารถใชในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได
• ข้ันตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

• มาตรา ๘๑  การออกเสียงลงคะแนน ใหทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในชองทําเครื่องหมายของหมายเลขประจําตัวผูสมัครในบัตร
เลือกต้ัง และในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกต้ังประสงคจะลงคะแนนไมเลือกผูสมัครผูใด ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังทําเคร่ืองหมายกากบาทในชองทําเคร่ืองหมาย 
“ไมเลือกผูสมัครผูใด”

• มาตรา ๘๒  เพื่ออํานวยความสะดวกแกคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน ใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังหรือผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายจัดใหมีการอํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกลาวไว
เปนพิเศษ หรือจัดใหมีการชวยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง ในการใหความ
ชวยเหลือดังกลาวตองใหบุคคลน้ันไดออกเสียงลงคะแนนดวยตนเองตามเจตนาของบุคคลน้ัน เวนแตลักษณะทางกายภาพทําใหคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุไมสามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได ใหบุคคลอื่นหรือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปนผูกระทําการ
แทน โดยความยินยอมและเปนไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุน้ัน  ทั้งน้ี ใหถือเปนการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและ
ลับ

ความโปรงใสตรวจสอบไดในกระบวนการเลือกตั้ง

• มาตรา ๗๙  กอนเร่ิมเปดใหมีการออกเสียงลงคะแนน ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังนับจํานวนบัตรเลือกต้ังทั้งหมดของ

หนวยเลือกต้ังน้ัน และปดประกาศจํานวนบัตรเลือกต้ังไวในที่เปดเผย และเมื่อถึงเวลาเปดการออกเสียงลงคะแนน ใหคณะกรรมการประจําหนวย

เลือกต้ังเปดหีบบัตรเลือกต้ังในที่เปดเผย แสดงใหผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งอยู ณ ที่เลือกต้ังน้ันเห็นวาหีบบัตรเลือกต้ังเปนหีบบัตรเลือกต้ังเปลา และใหปด

หีบบัตรเลือกต้ังตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดแลวใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาสอง

คนซ่ึงอยูในที่เลือกต้ังในขณะน้ันลงลายมือช่ือในบันทึกน้ันดวย เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือกต้ัง ณ ที่เลือกต้ัง

• มาตรา ๙๕  เมื่อถึงเวลาปดการออกเสียงลงคะแนนแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังประกาศปดการออกเสียงลงคะแนน

ปดชองใสบัตรเลือกต้ังของหีบบัตรเลือกต้ัง และงดจายบัตรเลือกต้ัง แลวใหทําเครื่องหมายในบัตรเลือกต้ังที่เหลืออยูใหเปนบัตรเลือกต้ังที่ใชลงคะแนน

ไมได และจัดทํารายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกต้ังทั้งหมด จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรเลือกต้ัง และจํานวนบัตรเลือกต้ังที่เหลือ แลว

ประกาศใหประชาชนที่อยู ณ ที่เลือกต้ัง ไดทราบ

• ในกรณีที่ถึงเวลาปดการออกเสียงลงคะแนนแลวยังมีผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงคจะออกเสียงลงคะแนนไดมาแสดงตัวอยูในท่ี

เลือกต้ังเพื่อใชสิทธิเลือกต้ังแลวกอนเวลาปดการออกเสียงลงคะแนนแตยังไมไดแสดงตนหรือรับบัตรเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง

อนุญาตใหบุคคลเหลานั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใชสิทธิเลือกตั้งได และเมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแลว จึง

ดําเนินการตามวรรคหน่ึงตอไป
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ความโปรงใสตรวจสอบไดในกระบวนการเลือกตั้ง

• มาตรา ๑๐๒  เมื่อมีการรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประกาศ

ผลการนับคะแนนเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังน้ัน จํานวนบัตรเลือกต้ังที่มีอยูทั้งหมด จํานวนบัตรเลือกต้ังที่ใช และจํานวนบัตรเลือกต้ังที่เหลือจาก

การลงคะแนนเลือกต้ัง  ทั้งน้ี ใหกระทําโดยเปดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ังตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยทันที เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหนวยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน แลวใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งตอผูอํานวยการการ

เลือกต้ังประจําจังหวัดโดยเร็ว

• มาตรา ๑๐๖  เมื่อผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดไดรับรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๒ แลวเห็นวา

การเลือกต้ังและการนับคะแนนเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อประกาศผลการเลือกต้ัง

• ในกรณีที่มีผูรองเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรวาการนับคะแนนเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหผูอํานวยการการ

เลือกต้ังประจําจังหวัดรายงานใหคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณา ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นดวยกับรายงานดังกลาว ใหมีคําสั่งใหนับ

คะแนนเลือกต้ังใหม การนับคะแนนใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

การนับคะแนน

• มาตรา ๙๗  เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังดําเนินการนับคะแนนเลือกต้ังของแตละ

หนวยเลือกต้ัง โดยใหกระทํา ณ ที่เลือกต้ังของแตละหนวยเลือกต้ังและใหกระทําโดยเปดเผยและหามมิใหเลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกต้ัง

• ในการนับคะแนนเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ใหนับคะแนนสําหรับบัตรเลือกต้ังที่ลงคะแนนไมเลือกผูสมัครผูใดดวย

• มาตรา ๑๐๕  ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกต้ังปรากฏวาจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังไมตรงกับจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีใชออกเสียงลงคะแนน

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง หากยังไมตรงกันอีกใหรายงานพรอมเหตุผลตอคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อ

พิจารณาสั่งใหมีการนับคะแนนเลือกต้ังใหมหรือสั่งใหออกเสียงลงคะแนนใหมในหนวยเลือกต้ังน้ัน พรอมทั้งแจงใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจํา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ และนําสงหีบบัตรเลือกตั้ง พรอมวัสดุอุปกรณการเลือกตั้งแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินหรือผูซึ่งคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย

• ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งใหมีการนับคะแนนเลือกต้ังใหมตามวรรคหน่ึง หากปรากฏวาจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งไมตรงกับ

จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใชออกเสียงลงคะแนน ใหสันนิษฐานวาการเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังน้ันมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังตรวจสอบบัตรเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังอื่นทุกหนวยหรือบางหนวยตามที่เห็นสมควรดวย  ทั้งน้ี ใหนําความในมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มา

ใชบังคับแกการตรวจสอบบัตรเลือกต้ังดังกลาวดวยโดยอนุโลม

• ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งวา การนับคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดหรือในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดย

สุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหเปดหีบบัตรเลือกต้ังและนับคะแนนเลือกต้ังใหมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด แตทั้งน้ีตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศผลการเลือกต้ัง

• ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกต้ังใหมตามวรรคสามเปลี่ยนแปลงผูไดรับเลือกต้ัง ใหผูไดรับเลือกต้ังเดิมพนจากตําแหนงนับแตวันท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังจากการนับคะแนนเลือกต้ังใหม และใหผูไดรับเลือกต้ังใหมดํารงตําแหนงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผู

ไดรับเลือกต้ังเดิม
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การประกาศผลการเลือกตั้ง

• มาตรา ๑๗  ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใดตาม

พระราชบัญญัตินี้ เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังตรวจสอบเบื้องตนแลวมีเหตุอันควรเชื่อวาผลการเลือกต้ังเปนไปโดย

สุจริตและเที่ยงธรรม ใหประกาศผลการเลือกต้ังนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกต้ัง

• ในกรณีมีเหตุอันควรเช่ือไดวาการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไมวาจะมีผูรองเรียนกลาวโทษ

หรือไม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการสืบสวนหรือไตสวนใหแลวเสร็จและประกาศผลการเลือกต้ัง หรือจัดให

มีการเลือกต้ังใหม หรือดําเนินการอ่ืนที่จําเปน แลวแตกรณี โดยเร็ว แตตองไมชากวาหกสิบวันนับแตวันเลือกต้ัง

• ในกรณีตามวรรคสอง ถาเปนการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน เม่ือมีการประกาศผลการเลือกต้ังและมีสมาชิกสภา

ทองถ่ินไดรับเลือกเกินก่ึงหน่ึงแตตองไมนอยกวาหาคนแลว หากมีความจําเปนตองเรียกประชุมสภาทองถ่ินนั้น ใหเรียก

ประชุมและปฏิบัติหนาที่ได โดยในระหวางนั้นใหถือวาสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู

• การประกาศผลการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ไมเปนการตัดหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังที่จะดําเนินการสืบสวน ไตสวน หรือวินิจฉัย เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริต

หรือเที่ยงธรรม

เงื่อนไขการประกาศผลการเลอืกตั้ง

• มาตรา ๑๑๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑๑ การเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น ใหผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้ง

มากที่สุดและมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใด เปนผูไดรับเลือกต้ัง สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินในเขตเลือกต้ังที่มี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นไดหนึ่งคน ใหผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกวาคะแนนเสียงที่ไม

เลือกผูใดเปนผูไดรับเลือกต้ัง แตในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินไดมากกวาหน่ึงคน ใหผูสมัครซ่ึงไดคะแนน

เลือกต้ังมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาในเขตเลือกต้ังน้ันและไดรับคะแนนมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใดเปนผูไดรับเลือกต้ัง

ตามจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น

• ในกรณีตามวรรคหน่ึง หากมีผูสมัครไดคะแนนเลือกต้ังเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับผูไดรับเลือกต้ังได

ตามวรรคหนึ่ง ใหผูสมัครที่ไดคะแนนเลือกตั้งเทากันจับสลากเพื่อใหไดผูไดรับเลือกตั้งครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง

นั้น ซ่ึงตองกระทําตอหนาผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ตามวิธีการที่คณะกรรมการการ

เลือกต้ังประกาศกําหนด

• ในกรณีตามวรรคหน่ึง หากไมมีผูสมัครผูใดไดรับเลือกต้ังเพราะเหตุที่ไมไดคะแนนมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือก

ผูใด ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศใหมีการเลือกต้ังใหม และดําเนินการใหมีการรับสมัครผูสมัครรับ

เลือกต้ังใหม โดยผูสมัครรับเลือกต้ังรายเดิมทุกรายไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังที่จะจัดขึ้นใหม
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• มาตรา ๑๑๑  ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกต้ังเปนผูบริหารทองถ่ินเทากับจํานวนผูบริหารทองถ่ินที่จะพึงมีในเขต

เลือกต้ังนั้น หรือในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเทากับหรือนอยกวาจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินที่จะพึงมีใน

เขตเลือกต้ังนั้น ผูสมัครรับเลือกต้ังจะไดรับเลือกต้ังตอเม่ือไดรับคะแนนเสียงเลือกต้ังไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนผูมีสิทธิ

เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น และมากกวาคะแนนเสียงท่ีไมเลือกผูใด

• ในกรณีที่ไมมีผูไดรับเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศใหมีการเลือกต้ังใหม

และดําเนินการใหมีการรับสมัครผูสมัครรับเลือกตั้งใหม โดยผูสมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายซึ่งไมไดคะแนนมากกวา

คะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใด ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังที่จะจัดขึ้นใหม

• มาตรา ๑๑๒  ในการดําเนินการจัดใหมีการเลือกต้ังใหมตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ สําหรับผูบริหาร

ทองถ่ิน ใหดําเนินการจนกวาจะมีผูไดรับเลือกต้ัง

• ในการดําเนินการจัดใหมีการเลือกต้ังใหมตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น หากได

จัดใหมีการเลือกต้ังใหมอีกคร้ังหนึ่งแลว ยังไมมีผูไดรับเลือกต้ัง ใหงดการจัดใหมีการเลือกต้ังตอไป และใหถือวาสภาทองถ่ินน้ัน

มีสมาชิกเทาที่มีอยูจนกวาสภาทองถ่ินนั้นจะครบวาระ เวนแตกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะกําหนด

จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินไวเปนอยางอ่ืน

กม.จัดตั้งกําหนดจํานวนสมาชิกสภาจากผลการเลอืกตั้ง

• อบจ. ตองมีจํานวนสมาชิกสภาไมนอยกวาสองในสาม (แลวแตวาจํานวนสมาชิกสภา อบจ.

24/30/36/42)

• กทม. ตองมีจํานวนสมาชิกสภาไมนอยกวาสองในสาม

• เทศบาล ตองมีจํานวนสมาชิกสภาไมนอยกวาสองในสาม (แลวแตจาํนวนสมาชิกสภาเทศบาล

12/18/24)

• อบต. ตองมีจํานวนสมาชิกสภาไมนอยกวาหกคน

• เมืองพัทยา ตองมีจํานวนสมาชิกสภาไมนอยกวาสองในสาม ของ 24 คน เทากับ 16 คน
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การคัดคานการเลือกตั้ง

• มาตรา ๑๑๓  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผูสมัคร มีสิทธิยื่นคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวาการเลือกตั้งในเขต

เลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกต้ัง หรือที่ตนสมัครรับเลือกต้ัง แลวแตกรณี มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไมชอบดวย

กฎหมาย

• ผูมีสิทธิยื่นคัดคานการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดคานไดตั้งแตวันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึงสามสิบ

วันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง เวนแต

• (๑) การคัดคานเพราะเหตุตามมาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๒ ใหย่ืนไดตั้งแตวันเลือกต้ังจนถึงหน่ึงรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศผลการเลือกต้ัง

• (๒) การคัดคานเก่ียวกับการนับคะแนนใหคัดคานในระหวางเวลาที่ยังนับคะแนนไมแลวเสร็จ หรือในกรณีคัดคาน

การรวมคะแนน ใหคัดคานกอนประกาศผลการนับคะแนนที่หนวยเลือกต้ัง

• เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคําคัดคานการเลือกตั้งใหดําเนินการสืบสวนหรือไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริง

โดยพลัน และพิจารณาดําเนินการตามหมวดน้ี แลวแตกรณีตอไป  ทั้งน้ี การยื่นคําคัดคานการเลือกต้ังและการพิจารณาให

เปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

ผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
• มาตรา ๔๑  เมื่อครบกําหนดหกสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง ใหบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งตามมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง ประกาศรายช่ือผูไมไปใช
สิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุตามมาตรา ๔๐ หรือแจงเหตุไวแลวแตเหตุน้ันมิใชเหตุอันสมควร
• ในกรณีที่ประกาศรายช่ือตามวรรคหน่ึงมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง ใหผูมีสวนไดเสียย่ืนคํารองตอผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งตามมาตรา ๔๐ เพื่อดําเนินการแกไข  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

• มาตรา ๔๒  ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งแลวแต
เหตุน้ันมิใชเหตุอันสมควร ผูน้ันถูกจํากัดสิทธิ ดังตอไปน้ี
• (๑) สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น หรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา
• (๒) สมัครรับเลอืกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
• (๓) เขาช่ือรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
• (๔) ดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการรัฐสภา
• (๕) ดํารงตําแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถิ่น ประธานที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษา
ผูบริหารทองถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
• (๖) ดํารงตําแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น ผูชวยเลขานุการประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
• การจํากัดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาครั้งละสองปนับแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้ง
ตอไปผูน้ันไมไปใชสิทธิเลือกตั้งอกี ใหนับเวลาการจํากัดสิทธิคร้ังหลังน้ีโดยนับจากวันที่มิไดไปใชสิทธิเลือกตั้งคร้ังใหม และหากกําหนดเวลาการจํากัดสิทธิคร้ังกอนยัง
เหลืออยูเทาใดใหกําหนดเวลาการจํากัดสิทธิน้ันสิ้นสุดลง
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การดําเนินการตอการกระทําผิดกฎหมาย

• มาตรา ๓๒  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหผูพบการกระทําความผิดแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือ

เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกต้ัง หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกต้ัง

• ถาผูพบการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๘ หรือเจาหนาที่รักษาความสงบ

เรียบรอยในการเลือกต้ัง ใหดําเนินการกลาวโทษหรือดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ

• ในกรณีที่เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง พบการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีในวันเลือกต้ัง หรือไดรับแจงโดยมีพยานหลักฐานอันนาเช่ือถือ และผูกระทําความผิดยังปรากฏตัวอยูในบริเวณท่ี

เลือกต้ัง ใหเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกต้ัง มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผูกระทําความผิด

สงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป โดยใหถือวาเปนกรณีพบการกระทําความผิดซ่ึงหนา
•
• มาตรา ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ผูสมัคร ผูมีสิทธิเลือกต้ัง เจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยประจําที่เลือกต้ัง หรือเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกต้ัง แจงตอพนักงานสอบสวนวามีการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน

ทันทีโดยไมตองมีผูมารองทุกขหรือกลาวโทษ
•

สั่งใหยุติหรือระงับการกระทาํ

• มาตรา ๓๔  ในกรณีปรากฏขอเท็จจริงวา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีอื่นของรัฐกระทําการใด ๆ โดยมิ

ชอบดวยหนาที่และอํานาจอันเปนการกลั่นแกลงผูสมัครใด หรือดําเนินการใด ๆ ที่เปนคุณหรือเปน

โทษแกผูสมัครใด ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูอํานวยการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอํานาจส่ังใหยุติหรือระงับการกระทํานั้นได

• ใหกรรมการการเลือกตั ้งที่พบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจสั่งใหระงับการ

กระทําน้ันไดแลวรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
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ขอหามการกระทําของผูสมัคร

• มาตรา ๖๗  หามมิใหผูสมัครจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือ

นํากลับจากที่เลือกต้ัง หรือจัดใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปหรือกลับเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน โดยไมตองเสียคาโดยสาร

หรือคาจางซ่ึงตองเสียตามปกติ

• หามมิใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจูงใจหรือควบคุมใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปลงคะแนนเลือกหรือ

ลงคะแนนไมเลือกผูสมัครผูใด

• บทบัญญัติในมาตราน้ีมิใหใชบังคับแกการที่หนวยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมี

สิทธิเลือกต้ัง  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

• มาตรา ๑๒๐  ผูใดลงสมัครรับเลือกต้ังโดยรูอยูแลววาตนเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามใน

การสมัครรับเลือกต้ัง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาล

สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูนั้นมีกําหนดย่ีสิบป

ขอหามเก่ียวกับการเลือกตั้ง

• มาตรา ๖๘  หามมิใหผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการเลือกต้ัง หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือ

ประโยชนแกการเลือกต้ังโดยประการที่อาจเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร  ทั้งนี้ เวนแตการกระทํานั้นเปนการชวยราชการ

ตามที่ทางราชการ

• มาตรา ๖๙  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่กระทําการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร เวนแต

เปนการกระทําตามหนาที่และอํานาจ

• ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให

เจาหนาที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขการกระทําดังกลาว ในกรณีจําเปนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงให

ผูบังคับบัญชาสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากหนาที่เปนการชั่วคราว หรือส่ังใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลาง

จังหวัด หรือที่วาการอําเภอ หรือหามเขาเขตเลือกต้ังจนกวาจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได
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การกระทําที่ผิดกฎหมาย

• มาตรา ๑๑๗  ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวาง หนวงเหนี่ยว หรือไมใหความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควรในการไปใชสิทธิ

เลือกต้ังของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ

• มาตรา ๑๑๘  ผูใดกระทําการอันเปนเท็จ เพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัครผูใดกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูน้ันมีกําหนดหาป

• ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการเพื่อจะแกลงใหผูสมัครน้ันถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังหรือสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง หรือเพื่อไมใหมีการประกาศ

ผลการเลือกต้ัง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบป และปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูน้ันมี

กําหนดยี่สิบป

• ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการแจงหรือใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย ตอง

ระวางโทษจําคุกต้ังแตเจ็ดปถึงสิบป และปรับต้ังแตหน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูน้ันมีกําหนดยี่สิบป

• ถาการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสาม เปนการกระทําหรือกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง ใหถือ

วาพรรคการเมืองน้ันกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

• มาตรา ๑๒๓  ผูใดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเล้ียงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ใน

ระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหน่ึงวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวัน

เลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

• มาตรา ๑๒๔  ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ เกี ่ยวกับผลของการ

เลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือ

ทั้งจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูเลนมีกําหนดสิบป และเพิกถอนสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งของผูจัดใหมีการเลน

• ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูสมัคร ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงปถึง

สิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครผูนั้น
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ขอหามเก่ียวกับการลงคะแนน

• มาตรา ๘๔  หามมิใหผูใดซึ่งรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ังพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน

• มาตรา ๘๕  หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดใชบัตรอ่ืนที่มิใชบัตรเลือกต้ังที่ไดรับจากกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังเพื่อการออกเสียง
ลงคะแนน
• หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกต้ังออกไปจากที่เลอืกต้ัง เวนแตเปนการกระทําตามหนาที่และอํานาจ

• มาตรา ๘๖  หามมิใหผูใดจงใจทําเคร่ืองหมายโดยวิธีใดไวที่บัตรเลือกต้ังนอกจากเคร่ืองหมายที่ลงคะแนน

• มาตรา ๘๗  ในระหวางการออกเสียงลงคะแนน หามมิใหผูใดใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดถายภาพบัตรเลือกต้ังเพื่อใหเห็นเครื่องหมาย
ลงคะแนนในคูหาเลือกต้ัง

• มาตรา ๘๘  หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกต้ังใสในหีบบัตรเลือกต้ัง โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายช่ือผูมี
สิทธิเลือกต้ังเพื่อแสดงวามีผูมาแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรเลือกต้ังเพิ่มข้ึนจากความ
จริง

• มาตรา ๘๙  หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังนําบัตรเลือกต้ังที่ออกเสียงลงคะแนนแลวแสดงตอผูอื่น เพื่อใหผูอื่นทราบวาตนไดลงคะแนนเลือก
หรือลงคะแนนไมเลือกผูสมัครผูใด

ขอหามเกี่ยวกับการลงคะแนน

• มาตรา ๙๐  หามมิใหผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง

สามารถใชสิทธิได หรือขัดขวางหรือหนวงเหน่ียวมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไป ณ ที่เลือกต้ัง หรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาว

ภายในกําหนดเวลาท่ีจะออกเสียงลงคะแนนได

• มาตรา ๙๑  หามมิใหผูใดจาย แจก หรือใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกผูมีสิทธิเลือกต้ังเพ่ือจูง

ใจมิใหไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปออกเสียงลงคะแนน

• ผูใดมีบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิเลือกตั้งผูอื่นตั้งแตสองคนขึ้นไปไวในความครอบครองโดย

ไมมีเหตุอันสมควรในระหวางวันประกาศใหมีการเลือกต้ังถึงวันถัดจากวันเลือกต้ัง ใหถือวาผูน้ันกระทําการตามวรรค

หน่ึง

• มาตรา ๙๒  หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด

สําหรับตนเองหรือผูอื่น เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไมเลือกผูสมัครผูใด หรืองดเวนไมลงคะแนนใหแกผูสมัคร

ผูใด
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ขอหามเกี่ยวกับการลงคะแนน

• มาตรา ๑๒๑  ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกต้ังที่ตนไดรับมอบจากกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง

ชํารุดหรือเสียหาย ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท และมิใหถือวาเปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย

• ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกต้ังชํารุดหรือเสียหายหรือใหเปนบัตรเสียอันมิใชเปนการกระทําตาม

วรรคหนึ่ง และเปนการกระทําโดยมีเจตนาเพื่อใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือกระทําดวยประการใด 

ๆ แกบัตรเสียเพ่ือใหเปนบัตรเลือกต้ังที่ใชได หรือทําหรือใชบัตรปลอมเพ่ือใชในการออกเสียงลงคะแนน ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูนั้นมีกําหนดสิบป

• ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ังตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึง

ปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูนั้นมีกําหนดย่ีสิบป

• มาตรา ๑๒๒  ในระหวางเวลาเปดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปดการออกเสียงลงคะแนน ถากรรมการประจํา

หนวยเลือกต้ังเปดเผยใหแกผูใดทราบวา ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดมาลงคะแนนหรือยังไมมาลงคะแนนเพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแก

ผูสมัคร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

การเลือกต้ังครั้งแรกภายหลังการประกาศใชกฎหมายเลือกตั้ง อปท.

• มาตรา ๑๔๒  ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อคณะรักษาความสงบแหงชาติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นแลว ใหประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติและคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติดังตอไปนี้เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการงดการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และกําหนดวิธีการไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่นสิ้นผลบังคับสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น

• (๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการช่ัวคราว ลงวันท่ี ๑๐

กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

• (๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเปนการช่ัวคราว ลงวันท่ี

๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

• (๓) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการช่ัวคราว ลงวันท่ี ๒๕

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

• (๔) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถิ่นเปนการช่ัวคราวในกรณีท่ีมีการยุบสภาทองถิ่น ลงวันท่ี ๔

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

• (๕) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการช่ัวคราว ในกรณีท่ีมีการ

จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาล การยกฐานะเปนเทศบาลหรือการเปล่ียนแปลงฐานะของเทศบาล ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

• (๖) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนง และการแตงตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

• (๗) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแตงตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๐

• ในกรณีท่ีไมมีคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใหอํานาจของคณะรักษาความสงบแหงชาติตามวรรคหนึ่งเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี
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      นายนิพนธ์ บุญญามณี 

 
 
ต าแหน่ง 

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

การศึกษา 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 เนติบัญญัติไทย ส านักอบรมแห่งเนติบัณฑิตสภา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์ 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์  
 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายบัญญัติ บรรทัดฐาน) 
 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) 
 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ 
 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบเขต จังหวัดสงขลา 4 สมัย (ปี 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 

2544) 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ 8 สมัย 
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      นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
 

ต าแหน่ง 
 หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
 สมาชิสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 

การศึกษา 
 ปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (หลักสูตรนานาชาติ) 

Twinning Engineering Programmes (TEP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม ประเทศอังกฤษ 

 ปริญญาโท 3 ได้แก่ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการเงินโลก Master 
of Science in Global Finance The Hong Kong University of Science and Technology and 
New York University และสาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแซงต์ กาลเลิน 
สวิตเซอร์แลนด์ (International Business Law, University of St. Gallen) 

ประสบการณ์ 
 อดีตรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2554 
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     ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม 
 

ต าแหน่ง 

 ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังท้องถิ่นไท 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท 
 กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

การศึกษา 

 ปริญญาเอก ด้านCommunity Development  จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ (UPLB) 
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบัตร ด้าน Local Government in Modern Municipal Management for a 

Sustainable Development จาก Acadamy klausenhuf in Rhede Federal Republic of Germany. 
ประสบการณ์ 

 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 กรรมการบริหารสถาบันสัญญา  ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  
 กรรมการโครงการปริญญาเอกหลักสูตรบริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
 รับราชการในกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทั้งระดับสายงานวิชาการ และปฏิบัติการ

ระดับภูมิภาค (จังหวัด/ อ าเภอ) และระดับกรม เป็นเวลา 14 ปี 
 อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อาจารย์พิเศษ สาขาการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้ท างานเคลื่อนไหวเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับมูลนิธิ

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ  
 

ต าแหน่ง 

 อาจารย์ สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 กรรมการมูลนิธิเพ่ือการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา    
 กองบรรณาธิการวารสาร Asian Democracy Review Journal 

การศึกษา 

 ปริญญาเอก คณะ Political and Social Change, มหาวิทยาลัย Australian   
National University, ออสเตรเลีย   

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน สหรัฐอเมริกา  
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

ประสบการณ์ 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 กรรมการ โครงการปริญญาโท  สาขาการปกครอง  ส าหรั บนักบริ หาร  คณะรั ฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์สาร 
 นักวิจัยประจ าโครงการ “สันติวิธีและความรุนแรง ในสังคมไทย” โดยส านักงาน กองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.)     
 บรรณาธิการ จุลสารหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 นักวิจัยโครงการจัดเตรียมข้อมูลบันทึกประวัติศาสตร์ ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิ 14 ตุลา. 

 นักวิจัยประจ าโครงการวิจัยเรื่อง “โลกกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว: บทวิเคราะห์
และทัศนะวิจารณ์ของชาวโลก” 
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   นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ 
 

ต าแหน่ง 

 นายกเทศมนตรีนครยะลา 
 กรรมาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
 คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจ าจังหวัดยะลา 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห่งชาติ 
 คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา 

การศึกษา 

 ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 
 ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

ประสบการณ์ 

 สมาชิกสภาที่ปรึกษาสันติสุข ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 กรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 
 กรรมการที่ปรึกษา ศปก.ตร. ส่วนหน้า 
 ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จังหวัดยะลา 
 ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 
 กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรียะลา 
 คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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      นายณัฏฐ์  เล่าสีห์สวกุล 

 
ต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

การศึกษา 

 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์           
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์ 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก ากับดูแล สั่งการ ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออก

เสียงประชามติ 1 ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 ส านักสนับสนุนการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 ผู้อ านวยการส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 เจ้าพนักงานปกครอง กองการเลือกตั้ง สังกัด กรมการปกครอง 
 ปลัดอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สังกัด กรมการปกครอง 
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    รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล 
 

 

ต าแหน่ง 

 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
 อาจารย์ สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การศึกษา 
 ปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา  
 ปริญญาโท ด้านการบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

(London School of Economics and Political Science) 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ 

ประสบการณ์ 
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร 
 ผู้อ านวยการ โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ผู้อ านวยการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหารคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เลขานุการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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เกี่ยวกับวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
สถาบันพระปกเกล้า 
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วิทยาลัยพฒันาการปกครองท้องถิ่น 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 ตุลาคม พุทธศักราช 2543 โดยมี 

ศาสตราจารย์  ดร .จรั ส   สุ วรรณมาลา ด ารงต าแหน่ ง เป็นผู้ อ านวยการวิทยาลัยฯ คนแรก และมี              
ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ คนที่สอง และรองศาสตราจารย์     ดร.
อรทัย ก๊กผล ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ คนปัจจุบัน  

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 3 ประการ ได้แก่ 
 ประการแรก มุ่งส่งเสริมการกระจายอ านาจและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น  
 ประการที่สอง มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ประการสุดท้าย มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น  
ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์วิทยาลัยฯ จึงมีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ ด้านการจัดการศึกษาและ

ฝึกอบรม ด้านการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และด้านการเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการ 
 
 

 

การจัดการศึกษาและฝึกอบรม ถือได้ว่าเป็นพันธกิจหลักของวิทยาลัย โดยวิทยาลัย ได้พัฒนาหลักสูตร 
และให้ความรู้แก่นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการจากหน่วยงานส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจซึ่ง
ต้องท างานประสานกับท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านการกระจายอ านาจ
และการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ การจัดการศึกษาและฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 

ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีการจัดการศึกษาและฝึกอบรม จ านวนหลายหลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนา

ท้องถิ่นที่ยั่งยืน  
เป็นหลักสูตรการอบรมระยะยาว มีการเรียนการสอนใน

ลักษณะบรรยาย ร่วมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
จริง โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนาความรู้  ศักยภาพ และทักษะทางการบริหารของผู้น า 
ผู้บริหาร และผู้มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับ
พ้ืนที่ ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ ในบริบท
ของสังคมท้องถิ่นที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน และสามารถด าเนินการ

ด้านการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
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บริหารและร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นไปตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  

 
 
 
 
 
 
 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น  
เป็นหลักสูตรการอบรมระยะปานกลาง ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ วิสัยทัศน์ และทักษะ   ที่

จ าเป็นส าหรับการพัฒนาเมือง และสามารถจัดการกับปัญหาที่มาจากการขยายตัวของเมือง ที่ส าคัญคือมีวิสัยทัศน์
การพัฒนาเมืองในอนาคตให้เป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืน  
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3. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น  
เป็นหลักสูตรการอบรมระยะปานกลาง ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย

เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีทักษะในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งทราบขั้นตอน วิธีการ และ
เงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กฎหมายแต่ละฉบับได้ก าหนดไว้ ตลอดจนสามารถปรับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

 
4. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  

เป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเข้าใจใน
เครื่องมือที่จะใช้ในกระบวนการวางแผน ตลอดจนเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการการวางแผนพัฒนาต่าง ๆ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
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5. หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

และอนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของท้องถิ่นในบริบทต่าง ๆ และสามารถเตรียมการรองรับกับความท้า
ทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีเจตคติที่เกื้อกูลต่อการท างานร่วมกันในบริบทของการบริหารงาน และการ
ปกครองท้องถิ่นโดยรวม 

 

 
 
 

 

วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจสู่      ท้องถิ่น 
และธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่น โดยเน้นการศึกษาและวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการบริหาร
จัดการ และการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถน าไปสู่การต่อยอดและพัฒนาการกระจาย
อ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยโดยรวมได้เป็นอย่างดี อาทิ  

 

ด้านการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
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1. โครงการวิจัยประเมินการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (Decentralization Report)  

 
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นศึกษาและรายงานสถานการณ์การกระจาย

อ านาจและการปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ตลอดจน
ส ารวจศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ น าไปสู่การสร้าง
ฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านการกระจายอ านาจและการพัฒนาฐานข้อมูลให้แก่ผู้ที่
สนใจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสามารถติดตามสถานการณ์
การกระจายอ านาจและการปกค  รองท้องถิ่นในแต่ละปีได้ อีกทั้งยังเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการต่อยอดเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  

 

 

2. โครงการวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน : เมืองอัจฉริยะ  

เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย
การสัมมนาให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติการในชั้นเรียน การปฏิบัติการ
จริงในพ้ืนที่เป้าหมาย และการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ นักวิจัยได้ลงพ้ืนที่
และให้ค าปรึกษาเชิงลึก เพ่ือพัฒนาน าร่องเมืองวิจัยหลักให้
กลายเป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ตั้งแต่
การวางแผนกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละเมืองสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของ
แต่ละพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือจัดท าข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ส าหรับ
การจัดท าแผนแม่บท (Master Plan for Smart City) การติดตาม
ผลการปฏิบัติตามแผน  Smart City ของปัจจัยต่าง ๆ และการ
ออกแบบเทคโนโลยีที่ใช้น าร่องในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือสังเคราะห์ (Case-
Based Lesson) เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ความส าเร็จ ทั้งนี้ ผลที่ได้
จากการศึกษาวิจัยยังน าไปสู่การพัฒนาเป็น “คู่มือในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารเมือง” (Decision Maker 
Guidebook) ที่มีความเหมาะสมกับความหลากหลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือมุ่งหวังให้องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นสามารถน าคู่มือนี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพ่ือพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะด้านต่าง  ๆ ที่
เหมาะสมกับกับศักยภาพ และความจ าเป็นในแต่ละพ้ืนที่ต่อไป  

 

3. โครงการวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices)  
เป็นโครงการวิจัยที่ต่อยอดมาจากการมอบรางวัลพระปกเกล้าให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท าการศึกษาและถอดบทเรียนการบริหารงาน
ที่โดดเด่นเป็นเลิศและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดท าบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในแต่ละปี องค์
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะถูกเผยแพร่สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สาธารณะในรูปแบบหนังสือที่อ่านง่าย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ แ ล ะ น า เ อ า
แบบอย่างการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลพระปกเกล้าไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่ของตนเพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังจะได้เห็นตัวอย่างนวัตกรรมในการจัดท า
บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นแรงบันดาลใจ
หรือช่วยจุดประกายความคิดในการจัดท าบริการสาธารณะ นอกจากนี้ 
โครงการศึกษาวิจัยนี้ยังจะเป็นประโยชน์โดยอ้อมต่อชุมชนและ
ประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และที่ส าคัญยังเป็นการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ของไทยให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป 



สัมมนาวิชาการ Next Station ประชาธิปไตยไทย: ปักหมุดเลือกต้ังท้องถิ่น 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

 

 
 

106 

  

 

วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการในหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งล้วนเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริบทการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจในประเทศไทยให้ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและ
สาธารณชน พร้อมนี้ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และข้อคิดเห็นที่เก่ียวกับการกระจายอ านาจ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และธรรมาภิบาล ผ่านบทความทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอปีละประมาณ 3 -5 ชิ้นงาน ทั้งนี้ 
กิจกรรมส าคัญในพันธกิจด้านนี้ ได้แก่ 

1. รางวัลพระปกเกล้า  
เป็นรางวัลที่ริเริ่มขึ้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาการด าเนินงานและการ
ให้บริการสาธารณะที่เป็นเลิศ สามารถตอบโจทย์ประชาชน
และสั งคมในบริบทปัจจุ บัน มีการพัฒนาต่อยอดการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการ
บริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอ ทั้งนี้ รางวัลพระปกเกล้า แบ่ง
ประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือ  

 ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ 

 ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 
เอกชน และประชาสังคม 

การมอบรางวัลพระปกเกล้า วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 
2544 จนถึงปจัจุบันรวม 19 ปีแล้ว และในปัจจุบันได้มีการต่อยอดการมอบ
รางวัลพระปกเกล้าทองค า ในแต่ละด้านทุก ๆ 2 ปีด้วย ซึ่ง รางวัล
พระปกเกล้าทองค า จะเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และพ้ืนที่ อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานใหม่ๆ 
อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในประเทศไทย  

    ด้านการเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการ 
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2. เวทีท้องถิ่นไทย (Thai Local Forum) 
เป็นงานสัมมนาของวิทยาลัยฯ ที่จัดขึ้นใน

ลักษณะตลาดนัดความรู้  เ พ่ือมุ่ งหวังให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความท้าทายใหม่ใน
อนาคต พัฒนาความคิดและการท างานนอกกรอบ
อย่างสร้างสรรค์ และมีประเด็นการสัมมนาหลักที่
เปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ งาน
เวทีท้องถิ่นไทยจะจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ซึ่งในงานจะ
ประกอบไป  ด้วย การปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาห้องย่อยกว่า 20 ประเด็น ตลอดจนนิทรรศการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 
3. พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง  

ความเป็นพลเมือง มีนัยส าคัญที่ประชาชนได้
เข้ามามีสิทธิ มีส่วนร่วมในการดูแลบ้านเมืองตนเอง 
ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลจัดการชุมชนของตนเอง จึงควรเริ่มจากเรื่อง
ที่ใกล้ตัวของเขาเสียก่อน ซึ่งในปัจจุบันปัญหา “ขยะ” 
ถือเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่ทุกท้องถิ่นก าลังเผชิญอยู่ 
และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนอย่าง
แน่นอน โครงการ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง” จึง
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เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นพลเมือง ผ่านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาที่ก าลังคุกคามท้องถิ่นของตนซึ่งทุกคนล้วนมีส่วนในการก่อปัญหา เมื่ อเกิด
ความตระหนักถึงปัญหาร่วมกันแล้ว จะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกิด “ชุมชน
ไร้ถัง” ขึ้นโดยพลังของพลเมือง  

 

 
 

 

 

4. โครงการผลิตบทความและเอกสารทางวิชาการ  
เป็นโครงการที่มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนา และศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 

และด าเนินการผลิตเอกสารในรูปของเอกสารเผยแพร่เพ่ือส่งทอดความรู้ และกระจายข้อมูลข่าวสาร ให้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้พัฒนา
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โครงการดังกล่าวได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ How to  ที่เน้นการอธิบายและน าไป
ปฏิบัติต่อได้ ซึ่งไม่เน้นหลักทางวิชาการมากนัก โดยน าเสนอประเด็นส าคัญในช่วงเวลานั้น  ๆ ที่สามารถตอบ
โจทย์สังคมอย่างทันต่อสถานการณ์ 
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หลักสูตร E-learning  
เตรียมความพร้อมส าหรับการเมืองระดับท้องถิ่น 
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หลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการเมืองระดับท้องถิ่น 
(การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : e–Learning) 

 

 

หลักการและเหตุผล 
แนวโน้มการพัฒนาประเทศในอนาคตมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับฐาน
รากการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ และการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผชิญกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างรวดเร็ว
และไร้ขีดจ ากัด รวมทั้งต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและท้าทายใหม่ๆ ทั้งสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ประชาคม
อาเซียน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วน
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารงานทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 

ในส่วนของ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในลักษณะประชาธิปไตยท้องถิ่น  ให้ความส าคัญกับ
ประชาชนและพ้ืนที่ เข้าใจแนวคิดและหลักการของการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในสังคมไทย 
รวมถึงต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่ในการท างานที่แตกต่างไปจากเดิม นอกจากนี้ยังต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาปรับ
ใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งที่การพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์สุขของประชาชนในระยะยาว  

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของประธานรัฐสภา มีพันธ
กิจส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสู่สาธารณชน ทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้อยู่ในแวดวงต่างๆ ใน
ชุมชนท้องถิ่น ที่จะก้าวเข้าสู่เวทีทางการเมืองท้องถิ่นในอนาคต ว่าจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่ของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท าหน้าที่ในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการพัฒนาระบบ e-Learning เพ่ือรองรับการเรียนการสอนที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning ในหลักสูตร 
เตรียมความพร้อมส าหรับการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้
อยู่ในแวดวงต่างๆ ในชุมชนท้องถิ่น ที่จะก้าวเข้าสู่เวทีทางการเมืองท้องถิ่นในอนาคต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เตรียมความพร้อมทั้งความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติค่านิยมที่จ าเป็น ส าหรับการจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักการเมือง
ระดับท้องถิ่น ในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในประเด็นความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

บุคคลที่สนใจเข้าสู่แวดวงการเมืองระดับท้องถิ่น ในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ือเป็นการประเมินความรู้ ความสามารถเบื้องต้น ส าหรับบุคคลที่สนใจเข้าสู่แวดวงการเมืองระดับ
ท้องถิ่น ในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า
อยู่ในระดับใด และต้องพัฒนาหรือเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง 

3. เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคคลที่สนใจเข้าสู่แวดวงการเมืองระดับท้องถิ่น ในฐานะผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีทัศนคติและค่านิยมที่เอ้ือต่อ
การบริหารงานท้องถิ่น และการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยท้องถิ่น 

โครงสร้างหลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. ชุดวิชา ประชาธิปไตยท้องถิ่น 

ชุดวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียน ตระหนักถึงวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยท้องถิ่น ว่ามีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การบริหารงานท้องถิ่นจ าเป็นต้องให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ท า และร่วมตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ ดังนั้น ผู้เรียนควรทราบถึงแนวคิดหลักการที่เกี่ยวกับระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย เข้าใจถึงข้อดีและข้อจ ากัดของแนวคิดประชาธิปไตยในความเป็นจริง ตลอดจนมีความ
เข้าใจในการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเนื้อหาในชุดวิชานี้จะประกอบไปด้วย 

 ประชาธิปไตยท้องถิ่น : ความหมาย คุณค่า และความส าคัญ 
 การปกครองท้องถิ่นกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น 
 ประชาธิปไตยท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน : กฎหมายและกลไกที่เก่ียวข้อง  
 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยท้องถิ่นผ่านกรณีศึกษา 
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2.  ชุดวิชา การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น  

ชุดวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดและหลักการของการกระจาย
อ านาจและการปกครองท้องถิ่น ได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการกระจายอ านาจและผลที่ประชาชนจะได้รับจากการ
ปกครองท้องถิ่น รวมถึงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมิติ
ต่างๆ ว่ามีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประเด็นภารกิจ งบประมาณ บุคลากร อย่างไร ซึ่งเนื้อหาในชุด
วิชานี้จะประกอบไปด้วย 

 ความหมายของกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 
 ประโยชน์และข้อจ ากัดของการกระจายอ านาจ 
 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่น 
 แนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายอ านาจหรือการยกระดับขีดความสามารถของการ

ปกครองท้องถิ่น 
 

3. ชุดวิชา กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ชุดวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียน ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารงาน ซึ่งจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ถึงขอบเขตความ
รับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อพึงระวังต่างๆ ส าหรับการด ารงต าแหน่งผู้บริหารและสมาชิกสภา
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้จะเข้าสู่แวดวงการเมืองระดับท้องถิ่นจ าเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งเนื้อหา
ในชุดวิชานี้จะประกอบไปด้วย 

 เงินเดือน ค่าตอบแทน การลาและสิทธิประโยชน์ 
 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 การพ้นจากต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 การยื่นบัญชีทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
4. ชุดวิชา ทิศทางและความท้าทายของบริบทท้องถิ่นไทย 

ชุดวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียน ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเผชิญอยู่ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่ถือได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันและมี
ผลกระทบต่อประชาชนทั้งโดยตรงและอ้อม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการรู้เท่าทันสถานการณ์ และเตรียมการรองรับเพ่ือให้ประชาชนได้รับผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด 
ขณะเดียวกันสามารถสร้างโอกาสแก่ท้องถิ่นและประชาชนในอนาคตด้วย ซึ่งเนื้อหาในชุดวิชานี้จะประกอบไปด้วย 
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 การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 Thailand 4.0 กับผลกระทบของ Disruptive Technology  
 การบริหารราชการท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่าง กับทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ที่แตกต่างกันตาม

สภาพสังคม 
 

5. ชุดวิชา มีค่านิยมและทัศนคติที่เอื้อต่อสังคมประชาธิปไตย  

ชุดวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียน เข้าใจถึงค่านิยมและทัศนคติที่เอ้ือต่อสังคมประชาธิปไตย ว่า
ประเด็นใดเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและประเด็นใดเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา หรือ สิ่งใดดีและสิ่งใดไม่ดี อันจะเป็นการ
ช่วยก าหนดบรรทัดฐานและถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีและมีความเป็น
มืออาชีพ ซึ่งเนื้อหาในชุดวิชานี้จะประกอบไปด้วย 

 ค่านิยมและทัศนคติ เรื่อง ความมีวินัย 
 ค่านิยมและทัศนคติ เรื่อง ความซื่อสัตย์ 
 ค่านิยมและทัศนคติ เรื่อง ความมีเหตุผล 
 ค่านิยมและทัศนคติ เรื่อง ความรับผิดชอบ  
 ค่านิยมและทัศนคติ เรื่อง จิตสาธารณะ 

 

  



สัมมนาวิชาการ Next Station ประชาธิปไตยไทย: ปักหมุดเลือกต้ังท้องถิ่น 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

 

 
 

116 
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พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 



 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้

การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และเป็นการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๒) พระราชบัญญตัิการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถิน่หรอืผู้บริหารท้องถิน่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“สภาท้องถิ่น”  หมายความว่า  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  สภากรุงเทพมหานคร  สภาเมืองพัทยา  และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  และผู้บริหารท้องถิ่น

หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหน้าพนักงานส่วนทอ้งถิน่”  หมายความว่า   ปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  และหัวหน้าพนักงานหรือ

หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“นายอ าเภอ”  หมายความรวมถึงผู้อ านวยการเขตและปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ า

กิ่งอ าเภอด้วย 

“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง 

ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“ผู้ได้รับเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่ก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าการออกเสียงลงคะแนน  

ณ  ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง 

“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนน  และให้หมายความ

รวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 

“อ าเภอ”  หมายความรวมถึงเขต  และกิ่งอ าเภอด้วย 

“ต าบล”  หมายความรวมถึงแขวงด้วย 

“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 

“ที่ว่าการอ าเภอ”  หมายความรวมถึงส านักงานเขต  และที่ว่าการกิ่งอ าเภอด้วย 

มาตรา ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง  การจัดการเลือกตั้งให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งเอง  หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ

ซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งแทน  การจัดการเลือกตั้งให้ด าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้  

้หนา   ๒๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือของหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น

หรือบุคคลอื่นใด  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคสอง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอ านวย

ความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดการเลือกตั้ง

ร้องขอ 

มาตรา ๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นประการอื่น  การใดที่ก าหนดให้แจ้ง  

ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร 

ให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

ราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้

บัญญัติให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่  

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  

เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว  

ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด  

ถ้ามิได้บัญญัติวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยท าเป็นระเบียบ  ประกาศ  

หรือค าสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป  เมื่อประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามวรรคหนึ่งด้วย  

ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๗ กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง  หรือปฏิบัติตามค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  หากได้กระท า

โดยสุจริต  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง  

้หนา   ๒๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๘ การพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

ตามพระราชบัญญัตนิี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

ซึ่งต้องก าหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ในการนี้  อาจก าหนดให้ศาลชั้นต้น  

ที่มีเขตอ านาจในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับค าร้องแทนเพ่ือจัดส่งให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัย  

หรืออาจให้ศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือด าเนินการอื่นที่จ าเป็นแทนศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  

องค์คณะผู้พิพากษา  ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  มีสิทธิได้รับ 

เบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด 

มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้ไม่เกินจ านวน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

มาตรา ๑๑ ให้จัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระ  หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ  เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าวาระ  

การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้  

ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้สมาชิกภาพของผู้ได้รับเลือกตั้ง  

เริ่มนับแต่วันเลือกตั้ง  และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่เหลืออยู ่

้หนา   ๒๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาให้มีการจัดการเลือกตั้ง

ตามวรรคหนึ่งได้ตามความจ าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ  โดยต้องระบุเหตุผลการมีค าสั่งดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๑๒ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา  ๒๕  โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ประกาศให้มี

การเลือกตั้ง  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการก าหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันเลือกตั้ง 

(๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง  ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้มี  

การเลือกตั้ง  และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 

(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง 

(๔) จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

ในเขตเลือกตั้ง 

(๕) จ านวนเขตเลือกตั้ง  ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือต าบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่

ภายในเขตเลือกตั้ง 

(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 

การก าหนดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งก าหนด  

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดไว้  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และสถานที่อื่น

ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร  

มาตรา ๑๓ ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎรมีหน้าที่จัดท า

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง 

มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๗๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จา่ย

ในการเลือกตั้งทั้งหมด  เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัด  

้หนา   ๒๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามความจ าเป็น 

มาตรา ๑๕ เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

สุจริต  และเที่ยงธรรม  นอกจากหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้  

ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งมีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการด าเนินการในเรื่องใด ๆ   ได้เท่าที่ 

ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด  

และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีอ านาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา  หรืองดเว้นการด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้นเพ่ือให้เหมาะสมแก่การด าเนินการเลือกตั้งใหม่

ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  สุจริต  และเที่ยงธรรมได้ 

มาตรา ๑๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร

เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันเลือกตั้ง  

ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ไม่ว่าจะมี 

ผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ  

และประกาศผลการเลือกตั้ง  หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือด าเนินการอื่นที่จ าเป็น  แล้วแต่กรณี  

โดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ในกรณีตามวรรคสอง  ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง

และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว  หากมีความจ าเป็นต้อง 

เรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น  ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าสมาชิก  

สภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

้หนา   ๒๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจ  

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือวินิจฉัย  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่มีการสั่งหรือค าวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานหรือรองประธาน 

สภาท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ได้ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างแล้ว  แม้ภายหลังศาลจะมีค าพิพากษา 

หรือค าสั่งว่าค าสั่งหรือค าวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ  ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลดังกล่าว

ไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการไปแล้ว 

หมวด  ๒ 
เขตเลือกตั้ง  หน่วยเลอืกตั้ง  และที่เลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๐  การก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง   ถ้าเขตใดมีจ านวน

ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ที่จะพึงมี  โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีจ านวนราษฎรใกล้เคียงกัน  

(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง   

ในกรณีที่อ าเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง  เท่ากับจ านวนสมาชิก  

ที่จะพึงมีในอ าเภอนั้น 

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง  การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร

หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา  ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง  และ

ต้องมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง   

เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง  เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะก าหนดไว้

เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๒๐ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้จัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน

มากที่สุด  และพ้ืนที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน  เว้นแต่ตามสภาพพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นท าให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพ้ืนที่ติดต่อกันได้  จะก าหนดให้เขตเลือกตั้งมีพ้ืนที่ไม่ติดต่อกัน

เท่าที่จ าเป็นก็ได้   

ในการก าหนดเขตเลือกตั้ง  จะใช้แนวถนน  ตรอก  ซอย  หรือแยก  คลอง  หรือแม่น้ าเป็นแนวเขต

ของเขตเลือกตั้งก็ได้  

การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๐  ให้ผู้อ านวยการทะเบยีนกลาง

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจ านวนราษฎรเป็นรายจังหวัด   

รายอ าเภอ  รายต าบล  รายหมู่บ้าน  รายเทศบาล  รายองค์การบริหารส่วนต าบล  และรายองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง

ประกาศจ านวนราษฎรทั้งประเทศ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด  เขตอ าเภอ  เขตต าบล  เขตหมู่บ้าน   เขตเทศบาล   

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่

แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๒๒ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

เป็นเขตเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๓ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหน่วยเลือกตั้ง

และที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้กระท าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้าวัน  โดยให้ท าเป็นประกาศปิดไว้  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และสถานที่อื่น 

ที่เห็นสมควร  รวมทั้งให้จัดท าแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง  ให้กระท าได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตัง้

ไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น 

จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  และให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ การก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๓  ให้ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทาง

มาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง  ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

จ านวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  ส าหรับในเขตเทศบาล  

เขตเมืองพัทยา  เขตกรุงเทพมหานคร  หรือเขตชุมชนหนาแน่น  อาจก าหนดให้ใช้แนวถนน  ตรอก  ซอย  

หรือแยก  คลอง  หรือแม่น้ าเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ  แต่ถ้าเห็นว่า

ไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จะก าหนดหน่วยเลือกตั้ง

เพิ่มขึ้นโดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ 

ที่เลือกตั้งตามมาตรา  ๒๓  ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้ายหรือ

เครื่องหมายอื่นใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศไว้ ด้วย  

และเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะก าหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตัง้กไ็ด้  

แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 

้หนา   ๒๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
การด าเนนิการเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๒๕ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) รับสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

(๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตั้ง  และด าเนินการเพ่ิมชื่อหรือถอนชือ่ผู้มีสิทธเิลือกตัง้  

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้ง  และการประกาศผล

การนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๖) ด าเนินการอื่นอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

การด าเนินการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่ปรากฏว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสยี

กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมใน 

การเลือกตั้ง  หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใด  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งปลัดจังหวัด  นายอ าเภอ  

หรือปลัดอ าเภอ  เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแทนก็ได้  

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือใน 

การปฏิบัติหน้าที่ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด 

้หนา   ๒๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้ง  หรือ  

ในเขตอ าเภอท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่  โดยจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาอยู่

ในเขตจังหวัดหรืออ าเภอนั้น  แล้วแต่กรณี  ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐจ านวนไม่เกิน

สองคนด้วยก็ได้  แต่มิให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว   

หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  และจ านวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดเป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งนั้นแทนก็ได้ 

มาตรา ๒๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  และการแต่งตั้ง 

เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) ก ากับดูแลและอ านวยการการเลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้ง  

และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน  และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  และ

รายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมอบหมาย 

้หนา   ๒๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีอ านาจ

แต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

หรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร 

มาตรา ๒๘ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตัง้ไม่น้อยกว่าห้าคน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน

ในทีเ่ลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง 

(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งอย่างน้อยสองคน  เพ่ือท าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  การฝึกอบรม  และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ

เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นว่า  

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่ เลือกตั้งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่  หรือกระท าการใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิจารณาเปลี่ยนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งได้

ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๒๙ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากมีกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตั้งไมค่รบจ านวน  ให้ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๒๘  เป็นกรรมการประจ า 

หน่วยเลือกตั้งให้ได้ครบจ านวน 

ในวันเลือกตั้ง  ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจ านวนแต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับ  

การแต่งตั้ง  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัตหิน้าที่ได้  และให้กรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า  

้หนา   ๒๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๒๘  เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมเติม 

ให้ครบจ านวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ในกรณีตามวรรคสอง  หากไม่มีกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตัง้มาปฏิบัติหนา้ที่เลยหรือมาแต่นอ้ยกวา่

กึ่งหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา  ๒๘   

เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตัง้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตามวรรคสองและ

วรรคสาม  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๓๐ เมื่อมีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัตหินา้ที่ของผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือมีค าสั่งให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของ 

หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้น 

ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ 

ให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างซึ่งได้รับค าสั่งตามวรรคสองมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

มาตรา ๓๑ นอกจากหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  และพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

ในการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือนายอ าเภอ  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา

ความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้พบการกระท าความผิด

แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  หรือ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง 

ถ้าผู้พบการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๘  

หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการกล่าวโทษหรือด าเนินการตามหนา้ที่

และอ านาจ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประจ าที่เลือกตั้ง  พบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง  หรือได้รับแจ้งโดยมี

พยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือ  และผู้กระท าความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง  ให้เจ้าหน้าที่รักษา

ความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  มีอ านาจจับกุมและควบคุมตัว

ผู้กระท าความผิดส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป  โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระท าความผิดซึ่งหน้า 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

ผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ

เรียบร้อยในการเลือกตั้ง  แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   หรือ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานสอบสวน

ด าเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 

มาตรา ๓๔ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า  ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระท าการใด ๆ  โดยมิชอบ

ด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด  หรือด าเนินการใด ๆ  ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่

ผู้สมัครใด  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือกรรมการการเลือกตัง้  หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัด  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มอบหมาย  มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ 

้หนา   ๒๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง  มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท านั้นได้  

แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ  

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่  

ตามพระราชบัญญัตินี้  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๖ ค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอ าเภอ  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดตามบัญชีค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่าย

ค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดไว้  โดยค านึงถึงหน้าที่และอ านาจความรับผิดชอบและ

ความแตกต่างของปริมาณงานในการด าเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรือ

แต่ละแห่ง 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์  ควบคุมการพิมพ์  

และก าหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน  

การจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

หมวด  ๔ 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้และบญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๘ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง  

วันเลือกตั้ง  และ 

(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน  อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน

น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

มาตรา ๓๙ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 

(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา ๔๐ ในการเลือกตั้งครั้งใด  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจาก 

มีเหตุอันสมควร  ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด

ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน

เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ทั้งนี้  การแจ้งเหตุ

ดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพ่ือชี้แจงเหตุ

ดังกล่าว  โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งแทน  หรือ

จัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดตามวรรคหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า  เหตุที ่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งเหตุ 

้หนา   ๒๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

การแจ้งเหตุ  วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์  บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ  สถานที่รับแจ้งเหตุ  

การพิจารณาการแจ้งเหตุ  และการอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งก าหนด  โดยในการก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย   

ในการนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดรายละเอียดของเหตุที่ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้

สิทธิเลือกตั้งไว้  เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งด้วย 

มาตรา ๔๑ เมื่อครบก าหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แต่งตั้งตามมาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา  ๔๐  

หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  ให้ผู้มี  

ส่วนได้เสียยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แต่งตั้งตามมาตรา  ๔๐  เพ่ือด าเนินการแก้ไข  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด 

มาตรา ๔๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้  

หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  

หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  

(๒) สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

(๓) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย 

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๔) ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 

้หนา   ๒๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๕) ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

ท้องถิ่น  ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๖) ด ารงต าแหน่งเลขานกุารประธานสภาท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น  และ

เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจ ากัดสิทธิตามวรรคหนึ่ง  ให้มีก าหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้อีก  ให้นับเวลาการจ ากัดสิทธิ

ครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่  และหากก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธิครั้งก่อน  

ยังเหลืออยู่เท่าใดให้ก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๓  ให้ถูกต้องตามความจริง  และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ 

โดยเปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ าเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น  ที่ท าการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก่อนวนัเลือกตัง้

ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน  และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า  การจัดท าบัญชีรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน  

เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ  ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้แก้ไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ 

้หนา   ๒๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศโดยเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง  มิให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ใน 

การตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 

มาตรา ๔๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน

ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่งแล้ว

ให้รีบตรวจสอบหลักฐาน  ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ิมชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจ้งให้ 

ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบ  แต่ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง   

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่

ได้รับหนังสือ  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้แจ้งหรือ  

ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีค าสั่งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ

ให้แจ้งไปยังผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  ในการนี้  ให้ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแจ้งให้ผู้แจ้งหรือเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศ

ตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  เพ่ือให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 

ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้มีชื่ออยู่

ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งถอนชือ่

้หนา   ๒๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ  ถ้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   

ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ

ภายในสามวันนับแต่วันได้รับค าร้อง  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีค าสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจาก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และให้น าความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นซึ่งมไิด้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้น

ของตน  เมื่อเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายน าหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีชื่อบุคคลนั้น

อยู่ในทะเบียนบ้าน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  มีค าสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้เจ้าบา้น

หรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ว 

กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม  ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐาน

แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และยื่นค าร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้เป็นที่สุดส าหรับการเลือกตั้งครั้งนั้น 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของบุคคลใด  และ

คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบค าพิพากษานั้นแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และ  

เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการบันทึกหรือปรับปรุงการบันทึกเดิมให้สอดคล้องกับค าพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น   

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่มีการถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั ้ง  

ตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๕  วรรคสองหรือวรรคสาม  หรือเพ่ิมชื่อบุคคลใดลงใน 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  หรือในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของบคุคลใดตามมาตรา  ๔๖  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

้หนา   ๒๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



แจ้งต่อผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพ่ือแก้ไขบัญชีรายชื่อ  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๓  ให้ถูกต้องด้วย   

มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ใน 

การเลือกตั้งโดยมิชอบ 

กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ใน  

การเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการย้ายโดยมีเหตุผล

อันสมควร 

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง 

(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 

ความในวรรคสอง  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ  สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  

หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศก าหนด  ที่ย้ายเจ้าหน้าที่  นักศึกษา  หรือพนักงาน

ของตน  หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด  เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

หมวด  ๕ 
ผู้สมัครรบัเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๔๙ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึง 

วันเลือกตั้ง  ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร 

รับเลือกตั้ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา ๕๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 

(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 

(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  หรือ  (๔) 

(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้ง 

(๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอ่หนา้ทีห่รอื

ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  

(๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ  หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่ง

หน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน

เป็นผู้ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก  

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

้หนา   ๒๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

(๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

(๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง  

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือ  

ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๘) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่  

โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 

(๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก 

สภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หรือกฎหมาย

ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  มายัง  

ไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  

(๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ตามมาตรา  ๔๒  หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

จนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรอืรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิภา  หรือ

เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(๒๓) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือ  

้หนา   ๒๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



จะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน

หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบของทางราชการ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง  และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ 

ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ  หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ  หรือประพฤติตน

ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามา 

ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง  หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือแก่ราชการ  และยังไม่พ้น  

ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา ๕๑ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งก าหนด 

หลักฐานการสมัครตามวรรคหนึ่ง  ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร   เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้   

ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

ค่าธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้ตกเป็นรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ไม่มีหน้าที่ต้องคืน

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ใด 

มาตรา ๕๒ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับใบสมัครแล้ว

ให้ตรวจสอบใบสมัคร  เอกสาร  หลักฐาน  และค่าธรรมเนียมว่าครบถ้วนหรือไม่  ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วน  

ให้คืนเอกสาร  หลักฐาน  และค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้นในทันที 

้หนา   ๒๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วปรากฏวา่

ผู้สมัครได้ส่งใบสมัคร  เอกสาร  หลักฐาน  และค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว  ให้ออกหลักฐานการรับสมัคร

รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามล าดับการยื่นสมัคร  และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน  

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร

ของผู้สมัครตามวรรคสอง  และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องและ  

ผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย  

ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  รูปถ่าย  และหมายเลขประจ าตัว

ของผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง  ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ทั้งนี้   

ให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ไว้  ณ  ที่ปิดประกาศ

ดังกล่าวด้วย 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม  ไม่เป็นการตัดอ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ที่จะด าเนินการตามมาตรา  ๕๖  

มาตรา ๕๓ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกหลักฐาน

การรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา  ๕๒  วรรคสองแล้ว ผู้สมัครจะถอนการสมัครมิได้ 

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด 

อันอาจค านวณเป็นเงินได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้ง 

ห้ามมิให้ผู้ใดให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด

อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๕ ผู้สมัครผู้ใดไม่มชีื่อในประกาศตามมาตรา  ๕๒  ให้มีสิทธิยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น 

้หนา   ๒๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เพ่ือประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับค าร้องและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหนึ่ง  

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ านาจให้คณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉั ยเบื้องต้นเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๕๖ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า  ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว  ถ้าความปรากฏหรือได้รับแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

ยี่สิบวัน  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้วินจิฉัยใหแ้ล้วเสร็จก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่าสิบวัน  และถ้ามีหลกัฐาน

ตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 

ให้น าความในมาตรา  ๕๕  วรรคสองมาใช้บังคับกับการด าเนินการตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม  

การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจ  ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด  การอุทธรณ์

ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตั้ง และให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัย

ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๗ ให้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร  

ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน 

เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครตามวรรคหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าตัว

ผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  

การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครและการจับสลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๕๘ ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจ าอยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  ให้ยื่นหนังสือ

แต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง 

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน 

มาตรา ๕๙ ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ ในที่ซึ่งจัดไว้  ณ  ที่ เลือกตั้งซึ่ งสามารถมองเห็น 

การปฏิบัติงานได้  และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง

้หนา   ๒๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่

การเลือกตั้ง 

ตัวแทนผู้สมัครอาจร้องทักท้วงได้เมื่อเห็นว่ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติการไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย  ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกค าทักท้วงนั้นไว้ 

ถ้าตัวแทนผู้สมัครกระท าการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง  และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ตัวแทนผู้สมัครออกไป  

จากที่เลือกตั้ง 

หมวด  ๖ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวธิีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรบัเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๖๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย

ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการก าหนดใหม่  และในกรณี

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เหมาะสม  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดใหม่ให้เหมาะสมต่อไป  ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดใหม ่

มิให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างด าเนินการหรือที่จะมีขึ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  

วันประกาศก าหนดค่าใช้จ่ายใหม่ 

ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือ 

วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่า 

จะจ่ายแทน  และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นไดน้ ามาให้ใช้หรือยกให้โดยไมค่ิดคา่ตอบแทน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์

ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม  ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้  ให้ค านวณ

ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น 

บรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและผู้สมัครได้รับ  

ทราบถึงการกระท าดังกล่าวแล้ว  ให้ถือว่าเป็นจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้หรือยินยอมตามวรรคสาม   

เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระท าเช่นว่านั้น

้หนา   ๒๘๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระท าดังกล่าว  ในการนี้  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป 

มาตรา ๖๑ ในการค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  ให้ค านวณ

ตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ  ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป

ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่

ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป  

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปก็ได้ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่าง  

ให้ผู้สมัคร  และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

มาตรา ๖๒ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน

การเลือกตั้ง  พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งไว้  

ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และ

สถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

รายละเอียดและวิธีการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน  

หรือเมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่า  

ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ประกาศก าหนด  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดท าการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ  

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  หรือภายใน

้หนา   ๒๘๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้ง  แล้วแต่กรณี  ถ้าผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นมีการกระท าดังกล่าว  ให้แจ้งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อไปโดยเร็ว  

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานการด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้ผลการสอบหาข้อเท็จจริง  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ถ้าคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเห็นว่าผู้นั้นกระท าการตามที่ถูกกล่าวหา  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อให้มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนส าหรับ

ต าแหน่งที่ว่าง  แต่ทั้งนี้  ไม่กระทบกับกิจการที่ผู้นั้นได้กระท าไปในหน้าที่ก่อนวันที่ศาลอุทธรณ์หรือ 

ศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่ง  ในการนี้ให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาและมีค าสั่งภายใน  

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง  ค าสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด 

กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่า 

ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ประกาศก าหนด  ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

มาตรา ๖๔ เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ให้ผู้สมัคร

หาเสียงเลือกตั้งได้ภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ  ให้กระท าได้ตั้งแต่  

หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา  ให้กระท าได้

ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๓) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต าแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือ 

ครบอายุ  ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

จนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๕) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้   เว้นแต่

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยค านึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม 

มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น  ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  หรือการชักชวนให้ไป

ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดท า  ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรี ยมเพ่ือจะให้  ทรัพย์สิน  หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง 

หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัดหรือศาสนสถานอื่น  สถานศึกษา สถานสงเคราะห์  หรือ

สถาบันอื่นใด 

(๓) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 

(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 

(๕) หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  ใช้อิทธิพลคุกคาม  ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด

ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 

ห้ามมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ นผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่ 

เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะ  

ตามวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือก่อนการลาออกจากต าแหน่งของ

ผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่โครงการหรือกิจกรรม

ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ  หรือภัยพิบัติสาธารณะ  หรือเป็นโครงการหรือ

กิจกรรมต่อเนื่องที่กระท าเป็นปกติอยู่แล้ว  หรือเป็นโครงการที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

การประกาศนโยบายหรือการด าเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ านาจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

้หนา   ๒๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับ

หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

ด าเนินการใดอันมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและ

วินิจฉัย  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าการด าเนินการนั้นมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าว  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป  

ความผิดตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่งเรื่องให้ส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจได้ 

มาตรา ๖๖ เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สุจริต  และเที่ยงธรรม  

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครก็ได้   

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว  ห้ามผู้สมัครด าเนินการ

หรือยินยอมให้มีการด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าว  

ผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงจ านวนเท่าใด  ให้แจ้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่  และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  ทั้งนี้  ตามวิธีการ 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ค่าตอบแทนตามวรรคสามต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย 

มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือการเลือกตั้ง

หรือน ากลับจากที่เลือกตั้ง  หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่ต้อง

เสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ 

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน

เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

้หนา   ๒๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖๘ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง  หรือ

กระท าการใด ๆ  เพ่ือประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  ทั้งนี้  

เว้นแต่การกระท านั้นเป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ  หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ

โดยสุจริตของผู้นั้น  

มาตรา ๖๙ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใด ๆ  อันเป็นคุณหรือ

เป็นโทษแก่ผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ  ระงับ  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระท าดังกล่าว   

ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่

เป็นการชั่วคราว  หรือสั่งให้ประจ ากระทรวง  ทบวง  กรม  ศาลากลางจังหวัด  หรือที่ว่าการอ าเภอ  หรือ

ห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้ 

มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ  อันเป็นคุณหรือ

เป็นโทษแก่ผู้สมัคร  นับตั้งแต่เวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๗๑ การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้

เฉพาะในสถานที่  รวมทั้งมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมอบหมายก าหนด  

มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุนและเผยแพร่ให้ประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง  

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และความปรากฏ

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าโดยทางใดว่า  การหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัตินี้   หรือค าสั่ ง   ระเบียบ  หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน  และ  

มีอ านาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูลโดยทันที  

มาตรา ๗๔ เมื่อได้มีประกาศก าหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา  ๒๓  แล้ว  ห้ามมิให้ผู้ใดน า

สิ่งพิมพ์  แผ่นประกาศ  หรือสิ่งอื่นใด  มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการด าเนินการ

้หนา   ๒๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ตามค าสั่งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์ในการอ านวย

ความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์  แผ่นประกาศ  หรือสิ่งอื่นใด  ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือ

ในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท าลาย  ปกปิด  หรือ

น าออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง 

หมวด  ๗ 
การออกเสียงลงคะแนน 

 
 

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่น

ที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือใน

การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจะก าหนดค่าใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าไปใช้ใน

การเลือกตั้งตามอัตราที่ก าหนดด้วยก็ได้ 

การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๗๖ การออกเสียงลงคะแนน  ให้กระท าได้โดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 

(๒) การลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้ง  

การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ก าหนด  โดยวิธีนัน้สามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตัง้ไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ

และสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า  และต้องเป็นวิธีการ  

ที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตาม  (๒)  มิให้น าความใน

มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๘  และมาตรา  ๘๙  มาใช้บังคับ  

้หนา   ๒๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๗๗ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง  ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด  ในการก าหนดลักษณะของหีบบัตรเลือกตัง้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งค านึงถึงหีบบัตรเลือกตัง้

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่แล้วเพื่อให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวได้ต่อไป  

มาตรา ๗๘ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา   

ถึงเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา  แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

เป็นอย่างอื่นก็ได้  แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง 

มาตรา ๗๙ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

นับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และปิดประกาศจ านวนบัตรเลื อกตั้งไว้ใน 

ที่เปิดเผย  และเมื่อถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

เปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย  แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้ง 

เป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า  และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด   

แล้วให้ท าการบันทึกการด าเนินการดังกล่าว  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้ง 

ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย  เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

มาตรา ๘๐ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์  

จะออกเสียงลงคะแนนน าบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้ง  แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียง

ลงคะแนน 

บัตรประจ าตัวประชาชน  แม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้ 

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๘๑ การออกเสียงลงคะแนน  ให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของ

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง  และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

้หนา   ๒๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ในการออกเสียง

ลงคะแนน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการอ านวย

ความสะดวกส าหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ  หรือจัดให้มีกา รช่วยเหลือ 

ในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ในการให้  

ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น   

เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพท าให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุไม่สามารถท าเครื่องหมายลงใน

บัตรเลือกตั้งได้  ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระท าการแทน  โดยความยินยอม

และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  ทั้งนี้  ให้ถือเป็นการออกเสียง

ลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร  อาจก าหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งส าหรับ 

คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  เป็นกรณีพิเศษ  โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้  

สิทธิเลือกตั้ง  ณ  สถานที่ดังกล่าว  และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว  ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 

ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  

การอ านวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง  การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิ  

ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  การลงทะเบียน

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ซึ่งต้องค านึงถึงความสะดวกของ 

ผู้ขอลงทะเบียนด้วย 

มาตรา ๘๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้พับ 

บัตรเลือกตั้งเพ่ือมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  แล้วให้

น าบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  หรือในกรณี

ตามมาตรา  ๘๒  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะช่วยใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแทนก็ได้  แต่ต้อง  

ท าต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น 

มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน

หรือออกเสียงลงคะแนน  

้หนา   ๒๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน  

ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ 

มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ทีบ่ัตรเลือกตัง้นอกจากเครื่องหมาย

ที่ลงคะแนน 

มาตรา ๘๗ ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด

ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพ่ือให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 

มาตรา ๘๘ ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยไม่มีอ านาจโดยชอบ  

ด้วยกฎหมาย  หรือกระท าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพ่ือออกเสียง

ลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง  หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจากความจริง 

มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น  

เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

มาตรา ๙๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือมิให้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้  หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป  ณ  ที่เลือกตั้ง  

หรือมิให้ไปถึง  ณ  ที่ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ 

มาตรา ๙๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย  แจก  หรือให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดแก่  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน  หรือกระท าการใด ๆ  เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

ไปออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ใดมีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปไว้ในความครอบครอง

โดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการ เลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง  ให้ถือว่า 

ผู้นั้นกระท าการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน  หรือ

ประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  หรือ  

งดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด 

้หนา   ๒๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๓ ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระท าได้  

เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น

ก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ 

ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก  แต่ถ้าไม่อาจก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้   

ให้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  

ประจ าจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะมีการเริ่มลงคะแนนแล้วหรือไม่   

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อ

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และ

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  ให้ผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สามารถจัดให้มี  

การลงคะแนนเลือกตั้งได้  ในการนี้  ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  

และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว  ถ้าจ าเป็นจะจัดให้มีการเลื อกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

ที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคสาม  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าจะไม่สามารถด าเนิน  

การเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดในมาตรา  ๑๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยาย

ระยะเวลาออกไปตามที่สมควรก็ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง

ตามวันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนด  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่

ก็ได้  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง 

้หนา   ๒๙๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๕ เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน  ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง  และงดจ่ายบัตรเลือกตัง้  

แล้วให้ท าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้  และจัดท ารายการ

เกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  จ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง  และจ านวนบตัรเลือกตั้งทีเ่หลอื  

แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  ได้ทราบ  

ในกรณีที่ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียง

ลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน   

แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้น

แสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งได้  และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแลว้  

จึงด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๙๖ ตั้งแต่เวลาที่เปิดการออกเสียงลงคะแนน  จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  

ห้ามมิให้ผู้ใดเปิด  ท าลาย  ท าให้เสียหาย  ท าให้เปลี่ยนสภาพ  หรือท าให้ไร้ประโยชน์  หรือน าไป

ซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับหีบบัตรเลือกตั้งที่เก็บบัตรเลือกตั้งภายหลังจากการนับคะแนนแล้ว  

รวมตลอดทั้งบัตรเลือกตั้ง  เอกสาร  และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจ า  

หน่วยเลือกตั้งได้จัดท าขึ้นด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่เป็นการกระท าตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด  

หมวด  ๘ 
การนบัคะแนนเลอืกตัง้และการประกาศผลการเลือกตัง้ 

 
 

มาตรา ๙๗ เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  โดยให้กระท า  ณ  ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

และให้กระท าโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๙๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ในการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้นับคะแนนส าหรับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใดด้วย 

มาตรา ๙๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีการใน

การนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ   เพ่ือให้บัตรเลือกตัง้ที่อยู่ในสถานที่นับคะแนนเลอืกตัง้

มีจ านวนผิดจากความจริง 

มาตรา ๑๐๐ ในการนับคะแนนเลือกตัง้  หากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งวินิจฉยัดว้ย

เสียงข้างมากว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสีย  ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก  และห้ามมิให้นับบัตรเสีย

เป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด 

บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

(๑) บัตรปลอม 

(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรเลือกตั้ง

นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

(๓) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน 

(๔) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  

(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด  เว้นแต่เป็นการลงคะแนน  “ไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด” 

(๖) บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  แล้วท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย  

“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  

(๗) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดว่าเป็นบัตรเสีย 

ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า  “เสีย”  และให้กรรมการประจ า 

หน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน 

้หนา   ๒๙๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐๑ ห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง  

นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง  หรือกระท าการใดให้บัตรเลือกตั้งช ารุด  

เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระท าการใดแก่บตัรเสียเพ่ือให้เปน็บตัรเลือกตัง้ที่ใช้ได้  หรือท ารายงาน

การเลือกตั้งผิดจากความจริง  

มาตรา ๑๐๒ เมื่อมีการรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ ง   ณ  ที่ เลือกตั้ ง เสร็จสิ้นแล้ว   

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  จ านวน

บัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้  และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนน

เลือกตั้ง  ทั้งนี้  ให้กระท าโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที  เพ่ือรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  

ในเขตเลือกตั้งนั้น  แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผล 

การนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการ  

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว 

การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง   วิธีการและ

ระยะเวลาการเก็บรักษาและท าลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ให้เป็นไป  

ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๑๐๓ ถ้าการนับคะแนนเลือกตัง้  ณ  หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้  เนื่องจาก

เกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดยเร็ว  เพ่ือให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนดวันและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งต่อไป

โดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  แต่ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือสูญหาย  หรือ 

การนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้

ด าเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นตามควรแก่กรณีก็ได้ 

้หนา   ๒๙๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่บัตรเสียตามมาตรา  ๑๐๐  เป็นบัตรปลอม  ให้คณะกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้งแยกบัตรปลอมออกไว้ต่างหาก  และรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งพิจารณาด าเนินการ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วให้มีหน้าที่ด าเนินการไต่สวน

ตรวจสอบโดยพลัน  ถ้ามิได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการทุจริต 

การเลือกตั้งหรือท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม  ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  

และสั่งให้ด าเนินการลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ 

บัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย  ในกรณีเช่นนั้น  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบได้  แต่ต้องแจ้งให้ผู้ สมัครทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะเปิด 

หีบบัตรเลือกตั้ง  โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทน  

มาแทนตนก็ได้  ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองว่าไม่มีการทุจริตหรือไม่มีกรณี

ไม่เที่ยงธรรม  ให้ด าเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป 

มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับ

จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบ

ความถูกต้อง  หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่ง

ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมทั้งแจ้งให้

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  และน าส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  พร้อมวัสดุ

อุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏวา่

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้สันนิษฐาน 

ว่าการเลือกตั้งในหนว่ยเลือกตั้งนั้นมิได้เปน็ไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และให้คณะกรรมการการเลือกตัง้

้หนา   ๒๙๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย  ทั้งนี้   

ให้น าความในมาตรา  ๑๐๔  วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งว่า  การนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด

หรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่ง 

ให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก าหนด  แต่ทั้งนี้ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคสามเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้ผู้ได้รับ

เลือกตั้งเดิมพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งจากการนับ  

คะแนนเลือกตั้งใหม่  และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิม 

มาตรา ๑๐๖ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

ตามมาตรา  ๑๐๒  แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต

หรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา  

ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว  ให้มีค าสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  การนับ

คะแนนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 

มีการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  หรือมีกรณีอื่นที่ท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้รายงานต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน  

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคสาม  หรือเมื่อมีกรณีที่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  หรือมีกรณีอื่นที่ท าให้

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการไต่สวนโดยพลนั  

ถ้าผลการไต่สวนปรากฏว่ามีมูล  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  เว้นแต่การฝ่าฝืน

หรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้คะแนนในล าดั บที่จะได้รับเลือกตั้ง   

ในกรณีเช่นนี้ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีการลงโทษผู้กระท าความผิดต่อไปโดยเร็ว 
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เพ่ือประโยชน์ในการหาความจริง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจไต่สวน

ครอบคลุมถึงการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มิได้มีเหตุสงสัยดังกล่าวตามที่เห็นสมควรด้วย 

มาตรา ๑๐๗ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว

เห็นว่า  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป  

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท า  สนับสนุน  หรือ 

รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าว  หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับ 

การกระท านั้น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระท าการ

เช่นนั้นทุกรายไวเ้ป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง  

ค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนความใน 

วรรคหนึ่ง  ไม่ว่าเป็นการกระท าของผู้ใด  ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น  

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือด าเนินการใดเพ่ือแก้ไขความไม่สุจริต  

หรือความไม่เที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่ก าหนด  ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ด าเนินการตามค าสั่งของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท านั้น  

เว้นแต่ผู้สมัครนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว  

ในกรณีที่มีค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันออกเสียงลงคะแนน 

แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง  และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้ง  

ในล าดับที่ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  

มาตรา ๑๐๘ เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา  ๑๐๗  แล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจเพ่ือพิจารณา  ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า 

ผู้นั้นกระท าผิดตามมาตรา  ๑๐๗  ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี 

เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเกิดจาก 

การเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรอืเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ยื่นค าร้องตอ่ศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพ่ือพิจารณา  ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า  ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่ มิได้
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เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส าหรับการเลือกตั้งนั้น  และสั่งเพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเวลาสิบปี 

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น าส านวน  

การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา  และเพ่ือประโยชน์ 

แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งรับค าร้องตามวรรคสองไว้พิจารณาแล้ว  ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้

กระท าผิด 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่  ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด  และเป็นเหตุ

ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  ไม่ว่าจะมีค าร้องขอหรือไม่ให้ศาลสั่งให้ผู้นั้นต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับ  

การเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลมีค าสั่งเช่นว่านั้น  จ านวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลพิจารณาจากหลักฐาน

การใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อศาล 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง  เมื่อหักค่าใช้จ่ายของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว  

ที่เหลือจากนั้นให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ด าเนินการ

จัดการเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๑๑  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ส าหรับ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน  ให้ผู้สมัคร 

ซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง   

แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้ง
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มากที่สุดเรียงตามล าดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด   

เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดับ 

ผู้ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้ง

ครบจ านวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  ซึ่งต้องกระท าต่อหน้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่า

คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่  และ

ด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่  

มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ านวนผู้บริหารท้องถิ่น

ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรบัเลือกตัง้เปน็สมาชิกสภาท้องถิน่เท่ากบัหรอืน้อยกวา่

จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  และมากกว่า

คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศ

ให้มีการเลือกตั้งใหม่  และด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

รายเดิมทุกรายซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด   ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใน 

การเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๑๒ ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑  

ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ด าเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง  

ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑  ส าหรับ 

สมาชิกสภาท้องถิ่น  หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว  ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้งดการจัด

ให้มีการเลือกตั้งต่อไป  และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่นนั้นจะครบวาระ  

้หนา   ๓๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้ 

เป็นอย่างอื่น 

หมวด  ๙ 
การด าเนนิการตรวจสอบการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๑๑๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือผู้สมัคร  มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณี  มิได้เป็นไป 

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

จนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่ 

(๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา  ๖๐  หรือมาตรา  ๖๒  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้ง 

จนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ

หรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน  ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับค าคัดค้านการเลือกตั้งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  

เพ่ือหาข้อเท็จจริงโดยพลัน  และพิจารณาด าเนินการตามหมวดนี้ แล้วแต่กรณีต่อไป  ทั้งนี้  การยื่นค าคัดค้าน

การเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระท าการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง  หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าตกัเตือน  ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้

หรือกรรมการการเลือกตั้ง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ระงับ  

ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือสั่งให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ

สั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

้หนา   ๓๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ พ้นจากหน้าที่   

ส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคล

ซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พ้นจากหนา้ที่

ความรับผิดชอบตามมาตรา  ๑๑๔  วรรคสอง  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้มีการด าเนินการ

ทางวินัยด้วย  ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อไป 

หมวด  ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๑๖ ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ากระท าการอันเป็น

การทุจริตในการเลือกตั้ง  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม 
มาตรา ๑๑๗ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง  หน่วงเหนี่ยว  หรือไม่ให้ความสะดวก

โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จ  เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  และ 

ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ  

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  

และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

้หนา   ๓๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ  

ผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 

หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 
ถ้าการกระท าตามวรรคสองหรือวรรคสาม  เป็นการกระท าหรือก่อให้ผู้อื่นกระท า   สนับสนุน

หรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการอันอาจเป็นภัยต่อ 

ความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

มาตรา ๑๑๙ กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระท าการอันมิชอบ

ด้วยหน้าที่เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  หรือกระท าการหรือละเว้นกระท าการโดยทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนไดร้ับมอบจากกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ช ารุดหรือเสียหาย  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และมิให้ถือว่า 

เป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์  

ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย 

อันมิใช่เป็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง  และเป็นการกระท าโดยมีเจตนาเพ่ือให้การเลือกตั้งไม่เป็นไป  

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้  หรือท า

หรือใช้บัตรปลอมเพ่ือใช้ในการออกเสียงลงคะแนน  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

้หนา   ๓๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง   

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๒๒ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  

ถ้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือ 

ยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน

สองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดขาย  จ าหน่าย  จ่ายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตเลือกตั้ง 

ในระหว่างเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน  จนถึงเวลา ๑๘.๐๐  นาฬิกาของ 

วันเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ  เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง  

ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงหา้ปี  หรือปรับตั้งแตส่องหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั  

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีก าหนดสิบปี  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด

ให้มีการเล่น 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้สมัคร  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  

หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 

มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๘  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน 

สี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี  

มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๔  มาตรา  ๖๕  (๑)  หรือ  (๒)  มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  

มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  หรือมาตรา  ๑๐๑   

ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แตห่นึง่ปีถงึสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั  

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

้หนา   ๓๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๕  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  หรือมาตรา  ๖๙  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึง่ปี

ถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี  

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๒  ถ้าผู้นั้นได้แจ้งถึงการกระท าอันเป็น

การฝ่าฝืนนั้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนถูกจับกุม  

ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรา  ๖๕  (๑)  หรือ  (๒)  

ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนน าจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความน าจับ 

มาตรา ๑๒๗ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๐  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี 

ถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือปรับเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนเงิน  

ที่เกินจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนด  แล้วแต่

จ านวนใดจะมากกว่ากัน  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๒๘ ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด  หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๖๒  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 
ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา  ๖๒  เป็นเท็จ  ผู้สมัครต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่

หนึ่งปีถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ  
ผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๒๙ ผู้ใด 
(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๔  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา  ๗๓  

หรือ 
(๒) ฝ่าฝืนมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  มาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๔  วรรคหนึ่ง 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๓๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๗  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

มาตรา ๑๓๑ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๘  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  

มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไม่เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก าหนดตามมาตรา  ๗๑   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง  ให้น าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความผิดได้เกิดขึ้น 
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๖  หรือจงใจขัดขวางการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  หรือ

กระท าด้วยประการใด ๆ  เพ่ือให้การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี  
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  
มีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๕  วรรคสอง  มาตรา  ๘๖  หรือมาตรา  ๙๐  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๗  หรือมาตรา  ๘๙  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี   หรือ 

ปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๓๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หรือกรรมการการเลือกตัง้ที่สั่งตามมาตรา  ๑๑๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี  หรือปรบั

ไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๘ ในการสืบสวนหรือไต่สวน  หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล  การชี้เบาะแสหรือ

ค าให้การของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้รายใด  

จะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการส าคัญ  และ

้หนา   ๓๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดนั้น  คณะกรรมการ

การเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไมด่ าเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว  ให้สิทธิในการด าเนินคดีอาญา

เป็นอันระงับไป  เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ  หรือไม่ไปเบิกความ  

หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค าไว้  ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง  

และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจด าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง  และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน  

ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีก าหนด

ระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่มนับ

ระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา  เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะมีค าสั่ง 

หรือค าพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นใน 

เขตเลือกตั้งใด  ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร  จะต้องรับโทษ 

ในราชอาณาจักร  และการกระท าของผู้เป็นตัวการด้วยกัน  ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้น  

แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร  ให้ถือว่าตัวการ  ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้นได้กระท า 

ในราชอาณาจักร 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๑๔๒ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เมื่อคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใด  ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ  และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ

ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว  

ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้  

้หนา   ๓๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และ

ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับส าหรับองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นนั้น  

(๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๕/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๖/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 

สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๕๗  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

(๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก

สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิน่  ลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๕) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๙/๒๕๕๙  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นเทศบาล  การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๖) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๔/๒๕๕๙  เรื่อง  การให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง  และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๗) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การแต่งตั้งนายก 

เมืองพัทยา  ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ให้อ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๔๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้

ใช้บังคับ  ให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๑๔๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิด

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และเพ่ือประโยชน์

แห่งการนี้  ให้ถือว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

ยังมีผลใช้บังคับอยู ่

การกระท าใด ๆ  อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ถ้าการกระท านั้นยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานสอบสวน  

พนักงานอัยการ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และศาล  มีอ านาจด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

มาตรา ๑๔๕ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือมติของคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ

พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง   และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาก 
การเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
จะมาโดยวิธีอ่ืนก็ได้  แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย  โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง 
ทีบ่ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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