
การเลอืกต ัง้ท้องถ ิน่ กบั

การเตรยีมความพร้อมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิน่



จะเลือกตัง้ทอ้งถิน่เมื่อใด
ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ใช้บังคับ
1.เมื่อคณะรัฐมนตรี(คณะรักษาความสงบแห่งชาติ)เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ
2.คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้น
ผลคือ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ

การงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
สิ้นผลบังคับส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 



ส่ิงทีต่อ้งท ำก่อน อปท.ลงมือปฏบิัติ

 กกต.ตอ้งออกระเบียบว่าดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

 แบ่งเขตเลือกตัง้

 สรรหาและแต่งตัง้ กต.อปท.และ ผอ.กต.อปท.

 ประชุมช้ีแจง หน.พนง.อปท.



เมื่อตอ้งเลือกตัง้ อปท.ต้องท ำอะไรบำ้ง

 เตรียมงบประมาณ เก่ียวกบั ค่าตอบแทนบุคลากร วสัดุอุปกรณป์ระจ าหน่วย กระดานปิดป้ายหาเสียง 

การประชาสมัพนัธ ์แบบพิมพ ์กระดานหนา้หน่วย/ปิดใบขีดคะแนน(2)

 การรบัสมคัรเลือกตัง้ผูบ้ริหารและสมาชิก

 การก าหนดหน่วยเลือกตัง้และท่ีเลือกตัง้

 หาวสัดุอุปกรณ ์เช่น หีบบตัร คหูา

 ประสานเก่ียวกบัการพิมพบ์ญัชีรายช่ือ หนงัสือแจง้เจา้บา้น บญัชีผูไ้ม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตัง้

 การหา กปน.และการอบรมเพ่ือการลงคะแนนและนบัคะแนน



กำรเตรียมตวัของผู้สมัคร

 ศึกษากติกาการจดัการเลือกตัง้ เช่น

 วิธีการหาเสียง (ส่ิงท่ีท าได ้และ ส่ิงท่ีท าไม่ได)้

 ค่าใชจ่้ายของผูส้มคัร (การย่ืน ไม่ย่ืน ย่ืนเกินก าหนด ย่ืนเท็จ)

 การลงคะแนน/การนบัคะแนน

 การไดร้บัเลือกตัง้(การประกาศผลการเลือกตัง้)

 ศึกษาคุณสมบติั ลกัษณะตอ้งหา้ม

 อายุ/วฒิุการศึกษา/ระยะเวลาในการมีช่ือในทะเบียนบา้น

 นายก/รองนายก - สมาชิก



 มาตรา ๑๘  ในกรณีที่มีการสั่งหรือค าวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานหรือ
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด 
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างแล้ว 
 แม้ภายหลังศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งว่าค าสั่งหรือค าวินิจฉัยให้พ้นจาก
ต าแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
เลือกต้ังที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการไปแล้ว



การย้ายบุคคลเพื่อประโยชนโ์ดยมิชอบ

 มาตรา ๔๘  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
 กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการย้ายโดยมีเหตุผลอันสมควร
 (๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้ง
ที่จะมีขึ้นภายในสองปนีับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน
 (๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง
 (๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน
 ความในวรรคสอง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือพนักงานของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนด เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด



การสมัครรับเลอืกตั้ง

 มาตรา ๔๙  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 (๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง ส าหรับผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 (๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด



ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 มาตรา ๕๐  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
 (๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) หรือ (๔)
 (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
 (๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 (๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ
 (๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
 (๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น



ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 (๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
 (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
 (๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง
 (๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่
และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยัง
ไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง



ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 (๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค า
พิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 (๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท า
โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพ
ติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
 (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง



ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 (๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ 
หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง
 (๒๓) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะ
กระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึง
วันเลือกตั้ง
 (๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวัน
เลือกตั้ง
 (๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
 (๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด



ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง
 (๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
 (๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 (๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
 (๑๘) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดย
ได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี



หลักฐานการสมัคร

 มาตรา ๕๑  ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
 หลักฐานการสมัครตามวรรคหนึ่ง ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลา
ติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสีย
ภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี



ข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัคร

 มาตรา ๖๕  ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มสีิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือ
การชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการ ดังต่อไปน้ี
 (๑) จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
 (๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ 
หรือสถาบันอื่นใด
 (๓) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
 (๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
 (๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
 ห้ามมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดกระท าการตามวรรคหน่ึง เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะตามวรรคหน่ึงภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือก่อน
การลาออกจากต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ
ห้ามตามวรรคหน่ึง เว้นแต่โครงการหรือกิจกรรมดังกลา่วมีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกขจ์ากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติสาธารณะ หรือเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่อเน่ืองที่กระท าเป็นปกติอยู่แล้ว 
หรือเป็นโครงการที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

 การประกาศนโยบายหรือการด าเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒) เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัคร

 มาตรา ๗๐  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 
๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

 มาตรา ๗๑  การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและ
จ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก าหนด

 มาตรา ๗๓  ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่
ว่าโดยทางใดว่า การหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค าสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน และมีอ านาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที



การระงับสิทธิสมัครของผู้สมัคร
 มาตรา ๑๐๗ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใด
กระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้ อื่นกระท า สนับสนุน หรือรู้เห็น
เป็นใจให้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพื่อระงับการกระท านั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัครที่กระท าการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง
 ค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง ให้เป็นที่สุด
 ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระท าของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัคร
ผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือด าเนินการใดเพื่อแก้ไขความไม่สุจริตหรือความ
ไม่เที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานว่า
ผู้สมัครผู้น้ันเป็นผู้สนับสนุนการกระท านั้น เว้นแต่ผู้สมัครนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว
 ในกรณีที่มีค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันออกเสียงลงคะแนนแต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้สมัครที่ ถูกระงับ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้งในล าดับที่ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่



สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

 มาตรา ๑๐๘  เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๑๐๗ แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่
ศาลพิพากษาว่าผู้นั้นกระท าผิดตามมาตรา ๑๐๗ ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี
 เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่น
ค าร้องต่อศาลอุทธรณห์รือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
ส าหรับการเลือกตั้งนัน้ และสั่งเพิกถอนสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมไิดเ้ป็นไปโดยสจุริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเวลาสิบปี
 การพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการ
พิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
 เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งรับค าร้องตามวรรคสองไว้พิจารณาแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่ก รณี หยุดปฏิบัติหน้าที่
จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด
 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย
 ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด



ความรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลมีค าสั่ง

 มาตรา ๑๐๙  ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด และเป็นเหตุให้
ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะมีค าร้องขอหรือไม่ให้ศาลสั่งใหผู้้นั้นต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง
ครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลมีค าสั่งเช่นว่านั้น จ านวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่ายที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอต่อศาล



การประกาศผลการเลือกตั้ง

 มาตรา ๑๗  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
 ในกรณมีีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมผีู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือด าเนินการอื่นที่จ าเป็น แล้วแต่
กรณี โดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
 ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่
ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว หากมีความจ าเป็นต้องเรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
 การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการ
สืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม



เงื่อนไขการประกาศผลการเลือกตั้ง

 มาตรา ๑๑๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๑ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่
ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้
คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามล าดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดับผู้ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนน
เลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบจ านวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระท าต่อหน้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินน้ัน ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่



 มาตรา ๑๑๑  ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ านวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับ
เลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่
 มาตรา ๑๑๒  ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ให้ด าเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับ
เลือกตั้ง
 ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว 
ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไป และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่นน้ันจะครบวาระ เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดจ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินไว้เป็นอย่างอื่น



กม.จัดตั้งก าหนดจ านวนสมาชิกสภาจากผลการเลือกตั้ง

 อบจ. ต้องมีจ านวนสมาชิกสภาไม่น้อยกว่าสองในสาม (แล้วแต่ว่าจ านวนสมาชิกสภา อบจ. 
24/30/36/42)

 กทม. ต้องมีจ านวนสมาชิกสภาไม่น้อยกว่าสองในสาม 

 เทศบาล ต้องมีจ านวนสมาชิกสภาไม่น้อยกว่าสองในสาม (แล้วแต่จ านวนสมาชิกสภา
เทศบาล 12/18/24)

 อบต. ต้องมีจ านวนสมาชิกสภาไม่น้อยกว่าหกคน

 เมืองพัทยา ต้องมีจ านวนสมาชิกสภาไม่น้อยกว่าสองในสาม ของ 24 คน เท่ากับ 16 คน


