
กระบวนการเลอืกตั�ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ�น

กติตพิงษ ์ บรบิูรณ์

ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารการเลอืกต ั�ง

และการออกเสยีงประชามต ิ1



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 252

• สมาชิกสภาทอ้งถิ�นตอ้งมาจากการเลือกตั�ง

• ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นใหม้าจากการเลือกตั�ง หรือโดยวิธีอื�น

• คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั�งและผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั�ง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตั�ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. ใหเ้ป็นไปตามที�
กฎหมายบญัญติั

การเลือกตั�งทอ้งถิ�นตามรัฐธรรมนูญปัจจุบนั



ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

• ฉบบัที� 58/2557 เรื�อง การพิจารณาและวนิิจฉยัคดีเกี�ยวกบัการเลือกตั�ง
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งในการเลือกตั�ง ส.ถ. และ ผ.ถ.

• ฉบบัที� 85/2557 เรื�อง การไดม้าซึ�ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. เป็นการชั�วคราว

• ฉบบัที� 86/2557 เรื�อง การไดม้าซึ�ง ส.ก. และ ส.ข. เป็นการชั�วคราว

ประกาศ/คาํสั�ง คสช.ที�เกี�ยวกบัการเลอืกตั�งท้องถิ�น



คาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

• ที� 1/2557 เรื�อง การไดม้าซึ�ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. เป็นการชั�วคราว

• ที� 22/2559 เรื�อง การไดม้าซึ�ง ส.ถ. เป็นการชั�วคราวในกรณีที�มีการยบุสภา
ทอ้งถิ�น

• ที� 64/2559 เรื�อง การใหผู้ว้่า กทม.พน้จากตาํแหน่งและการแต่งตั�ง ผูว้่า กทม.

• ที� 29/2559 เรื�อง การไดม้าซึ�ง ส.ถ./ผ.ถ.เป็นการชั�วคราว ในกรณีที�มีการจดัตั�ง 
อบต.เป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล หรือการเปลี�ยนฐานะเทศบาล

• ที� 6/2560 เรื�อง การแต่งตั�งนายกเมืองพทัยา

ประกาศ/คาํสั�ง คสช.ที�เกี�ยวกบัการเลอืกตั�งท้องถิ�น



ก ฎ ห ม า ย ที� เ กี� ย ว ข ้อ ง

 พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 2562

 รางระเบียบเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. .........      

ก า ร เ ลื อ ก ตั� ง ท ้อ ง ถิ�  น

 รางระเบียบ การคิดคาใชจายในการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. .........      

 รางระเบียบ วิธีการหาเสียงและลักษณะตองหามในการหา

เสียงเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. ......... (มาตรา 66)      



ก ฎ ห ม า ย ที� เ กี� ย ว ข ้อ ง (ต่อ)

ก า ร เ ลื อ ก ตั� ง ท ้อ ง ถิ�  น

 รางระเบียบ การสืบสวน การไตสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .........  (มาตรา 106 , 113 , 138)       
 รางระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว

เปนพยานโดยไมดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ......... (มาตรา 138)      



ก ฎ ห ม า ย ที� เ กี� ย ว ข ้อ ง (ต่อ)

 รางประกาศ เรื่อง การจัดทําปายและสถานทีป่ดปายหา

เสียงเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. ......... (มาตรา 71)     

ก า ร เ ลื อ ก ตั� ง ท ้อ ง ถิ�  น

 รางประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ กรณี กกต.

สั่งใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหม หรือการเลือกตั้งใหม  
พ.ศ. ......... (มาตรา 11,16,75,76,105,110,111)     



ก ฎ ห ม า ย ที� เ กี� ย ว ข ้อ ง (ต่อ)

ก า ร เ ลื อ ก ตั� ง ท ้อ ง ถิ�  น

 รางประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการนับคะแนนใหม 

ในการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. ......... (มาตรา 105)     

 อื่นๆ  -  กฎหมายจดัตัง้ อปท.



การจดัการเลอืกต ั�งทอ้งถิ�นตามกฎหมายใหม่

   นายกฯ            สมาชิก

อบจ.        76           2,316

เทศบาลนคร        30             720

เทศบาลเมือง                    179           3,222

เทศบาลตําบล 2,233            26,796

 อบต. 5,332            56,960

เมืองพัทยา       1                  24

                     รวม 7,851          90,038



พระราชบญัญตักิารเลอืกตั�ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ�น 

พ.ศ. 2562



• การใดที่กําหนดใหแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ ถา

ไดแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลนั้น ณ ภูมิลําเนาหรือที่อยูที่ปรากฏ

ตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ใหถือวาไดแจง ย่ืน 

หรือสงโดยชอบดวยพระราชบัญญัตินี้แลว 

• ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหประกาศหรือเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการ

ทั่วไป ใหถือวาการประกาศหรือเผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือ

วิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกเปนการดําเนินการโดย

ชอบดวยพระราชบัญญัตินี้แลว

• ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ กกต.ออกโดยอาศัยอํานาจตามพ.ร.บ.นี้ ถาใชบังคับแก

บุคคลทั่วไป เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได และใหเผยแพรให

ประชาชนทราบเปนการทั่วไป

มาตรา ๖   การแจง ย่ืน/สงหนังสือ  การประกาศ/เผยแพร



ขอ้ควรรูท้ ั �วไป



ผู้มีสิทธิเลือกตั �ง (ออกเสียงลงคะแนน ม.10 วรรคหนึ�ง)

กรณีสมาชกิสภาท้องถิ�น

ไม่เกินจาํนวนสมาชิกสภาท้องถิ�น
ที�จะพึงมีในเขตเลือกตั �ง

กรณีผู้บริหารท้องถิ�น

ไม่เกินจาํนวนผู้บริหารท้องถิ�น
ที�จะพึงมีในเขตเลือกตั �ง

การเลือกตั้ง ใชวิธีออกเสียง
โดยตรงและลับ
การเลือกตั้ง ใชวิธีออกเสียง
โดยตรงและลับ



ระยะเวลาการจัดการเลือกตั �ง  (ม.11 วรรคหนึ�ง)

จัดการเลือกตั �งภายใน 45 วัน นับแต่วันที�สมาชิกสภา
ท้องถิ�น/ผู้บริหารท้องถิ�น ครบวาระ

จัดการเลือกตั �งภายใน 60 นับแต่วันที�สมาชิกสภาท้องถิ�น/
ผู้บริหารท้องถิ�น พ้นจากตาํแหน่งเพราะเหตุอื�น

กรณีวาระสมาชิกสภาท้องถิ�นเหลืออยู่ไม่ถงึ 180 วัน จะ
ไม่จัดให้มีการเลือกตั �งก็ได้



 ในกรณีที่มีการสั่งหรือคําวินิจฉัยใหผู บริหารทองถิ่น ประธานหรือรองประธานสภา
ทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นพนจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด 
 เมื่อ กกต.ไดดําเนินการใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางแลว แม
ภายหลังศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งวาคําสั่งหรือคําวินิจฉัยใหพนจากตําแหนงเปนไปโดยไม
ชอบ 

 คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการเลือกตั้งที่ กกต.ได
ดําเนินการไปแลว

มาตรา 18



การบรหิารการเลอืกต ั�ง



การออกแบบการบรหิารการเลอืกตั�ง

 ประธาน กกต. รักษาการตาม พ.ร.บ.นี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง

ของกกต.เพ่ือปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.นี้  (มาตรา 9 )

 กกต. มีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการดําเนินการในเร่ืองใด ๆ 

ไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ พ.ร.บ.นี้  ทั้งนี้ ตองไมมีผลเปนการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใดและ

เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได (มาตรา 15 )

 ในกรณีที่ กกต.สั ่งใหมีการเลือกตั้งใหม ให กกต.มีอํานาจออกประกาศใหยนหรือ

ขยายระยะเวลา หรืองดเวนการดําเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อใหเหมาะสมแกการ

ดําเนินการเลือกตั้งใหมใหเปนไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได  (มาตรา 16 )



การบริหารจัดการเลือกตั �ง (มาตรา 5)

อปท.

หน่วยงานอื�นของรฐั

ควบคมุดแูล

ควบคมุดแูล
ผูต้รวจการเลือกตั�ง

- ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
- การกระทาํผิดกฎหมาย
- กระทาํที�เป็นเหตใุหก้ารเลือกตั�งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริต

กกต.



การบริหารจัดการเลือกตั �ง (โครงสร้างการบริหารจัดการ)

กกต.

ผอ.กต.จว.

กกต.ท้องถิ�น

ผอ.กต.ท้องถิ�น

จพง.
ผู้ดาํเนินการ ลต.

แต่งตั�งจากผู้มีสิทธิเลอืกตั�ง
1. กปน. ไม่น้อยกว่า 5 คน
2. เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 2 
คน  (ม.28)

- หัวหน้าพนักงาน อปท. 
ที�มีการจัดการเลอืกตั�ง
- อาจแต่งตั�งจากปลดัจังหวดั 
นายอาํเภอ /ปลดัอาํเภอ

กกต. แต่งตั�ง
กกต.ท้องถิ�น จํานวนตามระเบียบ

กําหนด  (ม.26)
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ผู้อาํนวยการ
การเลอืกตั�งประจาํ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น

หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ�น
ที�มกีารเลอืกตั�ง

การประกาศให้มีการเลือกตั �ง (ม.12 และ ม.25)

1.  วนัเลอืกตั�ง

2.  วนัรับสมคัรเลอืกตั�ง

3.  สถานที�รับสมคัร

4. จาํนวนสมาชิกสภาท้องถิ�น/
ผู้บริหารท้องถิ�น ที�จะพงึมใีนแต่ละ
เขตเลอืกตั�ง

5.  จาํนวนเขตเลอืกตั�ง และพื�นที�เขตเลอืกตั�ง

6. หลกัฐานการสมคัรรับเลอืกตั�ง



โครงสรา้งการบรหิาร
การเลอืกต ั�ง
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การกาํหนดเขตเลือกตั �ง   (ม.19 และ ม.24)

ส.ก. ให้ถือเขตเป็นเขตเลอืกตั �ง

ส.อบจ. ให้ถืออําเภอเป็นเขตเลอืกตั �ง

ส.ทต. 2 เขต / ส.ทม. 3 เขต.  /ส.ทน. หรือ
เมืองพทัยา  4 เขต

ส.อบต. ให้ถือเขตหมูบ้่านเป็นเขตเลอืกตั �ง

เขตเลือกตั �งผู้บริหารให้ใช้เขต อปท. 
เป็นเขตเลือกตั �ง



จํานวนสมาชิกสภา อบจ.  ตาม พ.ร.บ.อบจ.

 ราษฎร ‹ 500,000  คน                                  ส.อบจ.  24  คน                                        

 ราษฎร  › 500,000  ‹ 1,000,000  คน               ส.อบจ.  30  คน

 ราษฎร  › 1,000,000  ‹ 1,500,000  คน            ส.อบจ.  36  คน

 ราษฎร  › 1,500,000  ‹ 2,000,000  คน            ส.อบจ.  42  คน

 ราษฎร  › 2,000,000  คน                              ส.อบจ.  48  คน



จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ตาม พ.ร.บ.เทศบาล

   เทศบาลตําบล              ส.ทต.  12  คน                                        

 เทศบาลเมือง                ส.ทม.  18  คน

 เทศบาลนคร                ส.ทน.  24  คน



จํานวนสมาชิกสภา อบต. ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

กําหนดใหมี ส.อบต.เขตละ 1 คน    ใหสภามีจํานวนสมาชิก เริ่มตนที่ 6 คน  ตามหลักเกณฑ .-

 มี 1 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต.จํานวน 6 คน 

 มี 2 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต.เขตเลือกตั้งละ 3 คน 

 มี 3 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. เขตเลือกตั้งละ 2 คน 

 มี 4 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. เขตเลือกตั้งละ 1 คน กอน และใหเพ่ิม ส.อบต.แกเขตเลือกตั้งที่มีจํานวนราษฎรมาก
ที่สุด 2 ลําดับ ลําดับละ 1 คน

 มี 5 เขตเลือกตั้ง ใหสภา อบต. มี ส.อบต. เขตเลือกตั้งละ ๑ คน กอน และใหเพิ่ม ส.อบต.แกเขตเลือกตั้งที่มีจํานวน
ราษฎรมากที่สุด อีก 1 คน

กรณีหมูบานใดมีจํานวนราษฎรไมถึง 25 คน ใหนายอําเภอรวมหมูบานน้ันกับหมูบานที่มีพื้นที่ติดตอกัน
เปนเขตเลือกตั้งเดียว โดยถือเอาจํานวนราษฎร ณ วันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง และตอง
ประกาศภายใน 31 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง   (ขอมูลสํารวจเบื้องตนมี 377 หมูบาน)



การแบ่งเขตเลอืกต ั�ง

 ในการแบงเขตเลือกตั้ง ใหจัดใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้ง

ใกลเคียงกันมากที่สุด และพื้นที่ของแตละเขตเลือกตั้งตองติดตอกัน เวนแต

ตามสภาพพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทาํใหไมอาจแบงเขตเลือกต้ังให

มีพื้นที่ติดตอกันได จะกําหนดใหเขตเลือกตั้งมีพื้นที่ไมติดตอกันเทาที่จําเปนก็ได   

(มาตรา 20)

 การแบ ง เขต เลื อกตั้ ง ให เปน ไปตามหลั ก เกณฑและวิ ธี ก ารที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด



(1) ใหใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยเลือกตั้ง  กรณีมีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนนอยจะรวมหมูบาน

เปนหนวยเลือกตั้งเดียวกันก็ได 

                ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแนน อาจกําหนดให

ใชแนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแมน้ําเปนแนวเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได

 (2) ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งละ 1,000 คน เปนประมาณ 

 ที่เลือกตั้ง ตองเปนสถานที่ที่ประชาชนเขาออกไดสะดวก

 เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกหรือเพื่อความปลอดภัยของผูมีสิทธิเลือกตั้ง จะกําหนด

ที่เลือกตั้งนอกเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได แตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับหนวยเลือกตั้งนั้น

การกาํหนดหน่วยเลอืกต ั�ง / ที�เลอืกต ั�ง



การจดัทาํบญัชีรายชื�อ
ของหน่วยเลอืกต ั�ง



การจัดทําบัญชีรายชื่อของหนวยเลือกตั้ง

 ผูม้ีสทิธิเลอืกต ั�ง : คุณสมบตั ิ(ม.38)
• สญัชาตไิทย (เวน้แต่แปลงสญัชาต ิตอ้งไดส้ญัชาตไิทยมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี)

• อายุไม่ตํ �ากว่า 18 ปีในวนัเลอืกตั�ง

• มชีื�ออยู่ในทะเบยีนบา้นในเขต อปท. ที�มกีารเลอืกตั�งไม่นอ้ยกว่า 1 ปี

• คุณสมบตัอิื�นที�กฎหมายจดัตั�ง อปท. กาํหนด

ในกรณีที่มีการยายทะเบียนบานออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลอืกตั้งหนึง่
ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน อันทําใหบุคคลมีชื่ออยูในทะเบียน
บานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันนอยกวา 1 ปนับถึงวันเลือกตั้ง ใหบุคคลนั้น
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้ง
สุดทายเปนเวลาตดิตอกันไมนอยกวา 1 ป  (มาตรา 38) 



การจัดทําบัญชีรายชื่อของหนวยเลือกตั้ง
 เมื่อไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งแลว 

 ให ผอ.กต.ทองถิ่นตรวจสอบบัญชีรายช่ือฯใหถูกตองตามความจริง และประกาศบัญชีรายช่ือฯไว

โดยเปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่วาการอําเภอที่ตั้งอยูในเขตเลือกตั้งน้ัน ที่ทําการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้ง และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรกอนวันเลือกตั้งไมนอย

กวา 25 วัน และแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใหเจาบานทราบกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน

 ในกรณีที่ ผอ.กต.ทองถิ่น  พบวา การจัดทําบัญชีรายช่ือฯ มีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเช่ือ

ไดวามีการยายบุคคลใดเขามาในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบ  ใหผอ.กต.ทองถิ่น 

รายงานตอ กกต.ทองถิ่นโดยเร็ว ถา กกต.ทองถิ่น เห็นวากรณีดังกลาวเปนความจริง ใหมีคําสั่งใหแกไขหรือ

ถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายช่ือฯ ได

 บัญชีรายชื่อฯ ที่ประกาศโดยเปดเผย  มิใหระบุเลขประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

สําหรับบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่จัดทําขึ้นเพื่อประโยชนของเจาหนาที่ในการตรวจสอบผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้ง ใหระบุเลขประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย   (มาตรา 43)



การปรบัปรุงบญัชีรายชื�อผูม้ี
สทิธเิลอืกต ั�ง



การปรับปรุงบัญชีรายชื่อ (การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ)

 ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานของตนไมมี

ชื่ออยูในบัญชีรายชื่อฯ ใหแจงเปนหนังสือตอ ผอ.กต.ทองถิ่น กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา   

10 วัน (มาตรา 44)

 ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเห็นวาผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อฯ ที่ไดประกาศ  เปนผูไมมีสิทธิ

เลือกตั้ง ใหมีสิทธิยื่นคํารองตอ ผอ.กต.ทองถิ่น กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 10 วัน เพื่อให

ถอนชื่อผูไมมีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อฯ (มาตรา 45)



การปรับปรุงบัญชีรายชื่อ

 ในกรณีที ่ศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ให ผอ.กต.

ทองถิ่น บันทึกไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 46)

 ในกรณีที่มีการถอนชื่อ หรือเพิ่มชื่อบุคคลใดในบัญชีรายชื่อฯ หรือใน

กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด ให 

ผอ.กต.ทองถิ่น แจงตอผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวยการ

ทะเบียนราษฎรเพื ่อแกไขบัญชีรายชื ่อผู ม ีส ิทธิเล ือกตั ้ง ใหถูกตองดวย 

(มาตรา 47)



การยายบุคคลเพ่ือประโยชนโดยมิชอบ

 หามมิใหผูใดดําเนินการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการเลือกต้ังโดยมิชอบ 
 กรณีดังตอไปนีใ้หสันนิษฐานวาเปนการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการเลือกตั้ง
โดยมิชอบดวย 
 (๑) การยายบุคคลตั้งแต 5 คนขึ้นไปซึ่งไมมีชื่อสกุลเดียวกับเจาบานเขามาในทะเบียนบานเพื่อให
บุคคลดังกลาวมีสิทธิเลือกต้ังที่จะมีขึ้นภายใน 2 ปนับแตวันที่ยายเขามาในทะเบียนบาน
 (๒) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยบุคคลนั้นมิไดอยูอาศัยจริง
 (๓) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาบาน

 ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกหนวยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่
อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด ที่ยายเจาหนาที่ นักศึกษา หรือพนักงานของตน หรือบุคคล
ที่ กกต.ประกาศกําหนด เขามาในทะเบียนบานของตน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ กกต.กําหนด 
(มาตรา 48)



การบริหารจัดการที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้ง

   การแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
 กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 20 วัน ให ผอ.กต.ทองถิ่น โดยความเห็นชอบของ กกต.

ทองถิ่น แตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้

 (1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวา 5 คน มีหนาที่เกี่ยวกับการออกเสียง

ลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหนวยเลือกตั้งแตละแหง

 (2) เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งอยางนอย 2 คน เพื่อทําหนาที่

รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

(มาตรา 28)



การสงตัวแทนผูสมัครประจํา ณ ที่เลือกตั้ง

 ผูสมัครผูใดประสงคจะสงตัวแทนไปประจําอยู ณ ที่เลือกตั้ง ใหยื่นหนังสือ

แตงตั้งตัวแทนของตนตอ ผอ.กต.ทองถิ่น กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 7 วัน โดยให

แตงต้ังไดแหงละหนึ่งคน (มาตรา 58)

 ตัวแทนผูสมัครตองอยูในที่ซึ่งจัดไว ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็นการ

ปฏิบัติงานได และหามมิใหปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหรือจับตอง

บัตรเลือกตั้ง หรือกลาวโตตอบกับกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหรือระหวางกันเอง

โดยประการท่ีจะเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้ง (มาตรา 59)



ผูส้มคัรรบัเลอืกต ั�ง



ผู้สมัครรับเลือกตั �ง (คุณสมบัต ิม.49)ผู้สมัครรับเลือกตั �ง (คุณสมบัต ิม.49)

สัญชาติไทยโดยการเกิด

ส.ถ. อายุไมต่ํากวา 25 ป / ผ.ถ. อายุไมต่ํา
กวา 35 ป นับถึงวันเลือกตั้ง (ตามกฎหมายจัดตั้ง)

 มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต อปท. ไม นอยกวา 
1 ปนับถึงวันสมัคร

คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายจัดตั้ง



ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(1) ติดยาเสพติดใหโทษ
(2) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(3) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชน

ใดๆ
(4) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตาม มาตรา 39 (1) (2) หรือ (4)  

(ไดแก วิกลจริต จิตฟนเฟอน  เปนภิกษุสามเณร/นักบวช  อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิฯ)

(5) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครฯ เปนการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง

(6) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล



ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ตอ) 

(7) ไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษยังไมถึง 5 ปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแต
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8) เคยถูกสั่งพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะ
ทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ

(9) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึง
ที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามหารทุจริต

 



ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ตอ) 

(10) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการหรือตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิด
ตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคกรหรือหนวยงาน
ของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต ตาม ปอ. 
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน  
กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก 
หรือผูคา  กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือ
เจาสํานัก  กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน

(11) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันปนการทุจริต
เลือกตั้ง



การกระทาํที�ถอืว่าเป็นการทจุรติเลอืกต ั�ง (มาตรา 116 , มาตรา 126 วรรคหนึ�ง)

        เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงิน
ไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น เพื่อใหตนสมัครรับเลือกตั้ง  (มาตรา 54)

 จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให ทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด (มาตรา 65 (1))

 ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาจะโดยตรง
หรือโดยออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห 
หรือสถาบันอื่นใด (มาตรา 65 (2))

 ผูสมัครจัดยานพาหนะนําผู มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที ่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือ
นํากลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมตองเสียคาโดยสารหรือคาจางซึ่งตองเสียตามปกติ (มาตรา 67 วรรคหนึ่ง)



การกระทาํที�ถอืว่าเป็นการทจุรติเลอืกต ั�ง (มาตรา 116 , มาตรา 126 วรรคหนึ�ง) 

(ต่อ)

 ผูใดซึ่งรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออก

เสียงลงคะแนน (มาตรา 84)

 ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจากกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน (มาตรา 85 วรรคหนึ่ง)

 ผูใดนําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย หรือ

กระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงวามีผูมาแสดงตนเพื่อออกเสียง

ลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจาก

ความจริง (มาตรา 88)



การกระทาํที�ถอืว่าเป็นการทจุรติเลอืกต ั�ง (มาตรา 116 , มาตรา 126 วรรคหนึ�ง) 

(ต่อ)

 ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด

สําหรับตนเองหรือผูอื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไมเลือกผูสมัครผูใด หรืองดเวนไม

ลงคะแนนใหแกผูสมัครผูใด (มาตรา 92)

 ผูใดกระทําการใดๆ เพื่อใหบัตรเลือกตั้งที่อยูในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งมีจํานวน

ผิดจากความจริง (มาตรา 99)

 กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อานบัตรเลือกตั้ง นับคะแนน

เลือกตั้ง หรือรวมคะแนนเลือกตั้งใหผิดจากความจริง หรือกระทําการใดใหบัตรเลือกตั้งชํารุด

เสียหายหรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการใดแกบัตรเสียเพื่อเปนบัตรเลือกตั้งที่ใชได หรือทํา

รายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง (มาตรา 101)



(12) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(13) เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. , ส.ว. , ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
(14) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อ่ืน
ของรัฐ

(15) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระ

(16) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง

ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตั�ง (ต่อ)



ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ตอ) 

(17) เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาวามี
พฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรง
 (18) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ ไมวา
จะไดรับโทษหรือไม  โดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษายังไมถึง 5 
ปนับแตวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี



ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ตอ) 

(19)  เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนง ส.ส.  ส.ว.  ส.ถ. หรือ ผ.ถ.  
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนน
เสียงถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. แลวแตกรณี มายังไมถึง 5 ปนับถึงวัน
เลือกตั้ง

(20)  อยูในระหวาถูกจํากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. 
ตามมาตรา 42  หรือ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้ง ส.ส.



ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ตอ) 

(21)  เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไมพน 5 ปนับแตวันที่ถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง

(22) เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. หรือรับเลือกเปน ส.ว. หรือเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. ของ อปท.เดียวกัน หรือ อปท.อื่น

(23)  เคยพนจากตําแหนงใดๆ ใน อปท. เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับ
หรือใหแก อปท.นั้น หรือ อปท.อื่น โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวา
เปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน และยัง
ไมพน 5 ป นับแตวันที่พนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง  



ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ตอ) 

(24)  เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใดๆ ใน อปท.เพราะจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติ ครม. อันเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง และยังไมพน 5 ป นับแตวันที่พนจาก
ตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง  
(25)  เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใดๆ ใน อปท.เพราะทอดทิ้งหรือละเลย
ไมปฏิบัติการตามหนาที่และอํานาจ  หรือปฏิบัติการไมชอบดวยหนาที่และ
อํานาจ  หรือประพฤติตนฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์
ตําแหนง หรือแก อปท. หรือแกราชการ และยังไมพน 5 ป นับแตวันที่พน
จากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง  
(26)  ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง อปท.กําหนด



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง
        พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด

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

ลักษณะตองหามเพิ่มเติม( พรบ.อบจ.(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ม. 18)

เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดนั้น หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตน
ระหวางกัน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม

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

คุณสมบัติ เพิ่มเติม (พรบ.อบจ.(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562)

อายุไมต่ํากวา ๓๕ ปนับถึงวันเลือกตั้ง

สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือ เคยเปน สมาชิกสภาจังหวัด ส.อบจ. 
ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด

ลักษณะตองหาม นายก อบจ. เพิ่มเติม (พรบ.อบจ.(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562)

ดํารงตําแหนงนายก อบจ.มาแลว 2 วาระติดตอกัน  และยังไมพน 4 ป
นับแตวันพนวาระ

ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ เวนแตที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินหรือตามนโยบายชองรัฐบาล



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด

ลักษณะตองหาม นายก อบจ. เพิ่มเติม (พรบ.อบจ.(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562) 
(ตอ)

รับเงินหรือประโยชนใดๆเปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ

เปนผูมสีวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแก อบจ.
นั้น หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบ
แทนหรือเอ้ือประโยชนสวนตนระหวางกัน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดตั้ง

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ผูสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน สก.ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
ลต.สถ./ผถ. 

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

ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการ
พาณิชยของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหาร
ทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น

ตองไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน
นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัท
ปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจการงานตามปกติ



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดตั้ง

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ผูสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน สก. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
ลต.สถ./ผถ. 

ลักษณะตองหาม เพิ่มเติม (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กทม.(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562) (ตอ)

ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญา หรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแก กทม. หรือมี
สวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมี
พฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน หรือเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เปนคูสัญญากับ กทม.อันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตในสวนที่เปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัดอยู
กอนไดรับการเลือกตั้ง



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

ผูสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวา กทม. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมาย ลต.สถ./ผถ. 

คุณสมบัติ เพ่ิมเติม (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กทม.(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562)

อายุไมถึง 35 ป นับถึงวันเลือกตั้ง

สําเร็จการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

ลักษณะตองหามเพิ่มเติม

ดํารงตําแหนงผูวา กทม. มาแลวสองวาระติดตอกัน และยังไมพนสี่ปนับแตวันพนวาระ

ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการ
พาณิชยของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหาร
ทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

ผูสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวา กทม. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมาย ลต.สถ./ผถ. 

ลักษณะตองหามเพิ่มเติม  (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กทม.(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562) (ตอ)

ตองไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของ กทม. หรือบริษัทซึ่ง กทม. ถือหุนนอกเหนือไปจากที่สวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจ
การงานตามปกติ

ตองไม เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญา หรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแก
กรุงเทพมหานคร หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับหรือใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตน
ระหวางกัน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เปนคูสัญญากับ กทม.อันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตในสวนที่เปนผูถือหุนใน
บริษัทมหาชนจํากัดอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

พ.ร.บ.เทศบาล

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาเทศบาล ตองมีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

ลักษณะตองหาม เพิ่มเติม (พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562)

เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแก
เทศบาลนั้น หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับ
หรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวา
เปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน ทั้งนี้ ไมวา
ทางตรงหรือทางออม



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

พ.ร.บ.เทศบาล

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เปนนายกเทศมนตรี  ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./
ผถ.

คุณสมบัติ เพิ่มเติม (พ.ร.บ.เทศบาล(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562)

อายุไมตํ่ากวา 35 ปนับถึงวันเลือกตั้ง

สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือ เคยเปน 
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดตั้ง

พ.ร.บ.เทศบาล

ลักษณะตองหาม นายกเทศมนตรี เพ่ิมเติม

ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีมาแลว 2 วาระติดตอกัน และยังไม
พน 4 ปนับแตวันพนวาระ

ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เวนแตที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินหรือตาม
นโยบายชองรัฐบาล



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดตั้ง

พ.ร.บ.เทศบาล

ลักษณะตองหาม นายกเทศมนตรี เพิ่มเติม (ตอ)

รับเงินหรือประโยชนใดๆเปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงายของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ

เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแก
เทศบาลนั้น หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับ
หรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวา
เปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน ทั้งนี้ ไมวา
ทางตรงหรือทางออม



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

ลักษณะตองหาม เพิ่มเติม (พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562)

เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแก
องคการบริหารสวนตําบลนั้น หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือ
จะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดงให
เห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน ทั้งนี้ ไมวา
ทางตรงหรือทางออม



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายก อบต. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

คุณสมบัติ เพิ่มเติม (พรบ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562)

อายุไมตํ่ากวา 35 ปนับถึงวันเลือกตั้ง

สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ เคย
เปนสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิก
รัฐสภา



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน นายก อบต. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

ลักษณะตองหาม เพิ่มเติม (พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562)

ดํารงตําแหนงนายก อบต.มาแลว 2 วาระติดตอกัน และยังไมพน 4 ปนับแตวัน
พนวาระ

ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เวนแตที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือเปนการปฏิบัติหนาที่
ในการบริหารราชการแผนดินหรือตามนโยบายชองรัฐบาล



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายก อบต. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

ลักษณะตองหาม เพิ่มเติม (พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562) (ตอ)

รับเงินหรือประโยชนใดๆเปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงายของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจ
การงานตามปกติเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแก 
อบต.นั้น หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อ
ประโยชนสวนตนระหวางกัน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

พ.ร.บ.เมืองพัทยา

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

ลักษณะตองหาม เพ่ิมเติม (พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562)

รับเงินหรือประโยชนใดๆเปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของ
เมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุน นอกเหนือไปจากที่สาวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ

เปนผูมสีวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกเมืองพัทยา หรือมีสวนไดเสียใน
สัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดง
ใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่เปนคูสัญญากับเมืองพัทยาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม เวนแตในสวนที่เปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัดอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

พ.ร.บ.เมืองพัทยา

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพทัยา ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

คุณสมบัติ เพิ่มเติม (พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2562)

อายุไมตํ่ากวา 35 ปนับถึงวันเลือกตั้ง

สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

พรบ.เมืองพัทยา

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมาย ลต.สถ./ผถ.

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

ดํารงตําแหนงนายกเมืองพัทยามาแลวสองวาระติดตอกันและยังไมพนสี่ปนับแตวันพนวาระ

ดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือการ
พาณิชยของเมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินหรือตามนโยบายชองรัฐบาล



คุณสมบัติ/ลักษณะตองหามตามกฎหมายจัดต้ัง

พรบ.เมืองพัทยา

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
ลต.สถ./ผถ.

ลักษณะตองหาม เพ่ิมเติม (พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562) (ตอ)

รับเงินหรือประโยชนใดๆเปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของ
เมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุน นอกเหนือไปจากที่สาวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ

เปนผูมสีวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกเมืองพัทยา หรือมีสวนไดเสียใน
สัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดง
ใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่เปนคูสัญญากับเมืองพัทยาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม เวนแตในสวนที่เปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัดอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง



ผู้สมัครรับเลือกตั �ง (การสมัคร ม.51)ผู้สมัครรับเลือกตั �ง (การสมัคร ม.51)

ระยะเวลาการสมคัรไม่น้อยกว่า 5 วนั
(พ.ร.บ. เลอืกตั�งท้องถิ�น ม. 12 (2))

ผู้สมคัรรับเลอืกตั�งยื�นเอกสารหลกัฐานต่อ ผอ.กต.ท้องถิ�น 
(พ.ร.บ. เลอืกตั�งท้องถิ�น ม. 51)

ใบสมคัรรับเลอืกตั�ง

หลกัฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกนั 3 ปี เว้นแต่เป็นผู้
ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทําหนังสือยืนยันการ
ไม่ได้เสียภาษี

ค่าธรรมเนียมการสมคัร

เอกสารและหลกัฐานอื�น 
ตามที� กกต. กาํหนด



ผู้สมัครรับเลือกตั �ง (การได้หมายเลข ม.52)ผู้สมัครรับเลือกตั �ง (การได้หมายเลข ม.52)

ผอ.กต.ท้องถิ�น ได้รับใบสมคัรของผู้สมคัรรับเลอืกตั�ง

ให้ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน ค่าธรรมเนียม  (ถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คนื
เอกสาร)

ถ้าถูกต้องครบถ้วน ให้ออกหลกัฐานการรับสมคัรเรียงตามลาํดบัการยื�น

ผอ.กต.ท้องถิ�น ตรวจสอบความถูกต้องของการสมคัร คุณสมบัติของผู้สมคัร 
ถ้าเห็นว่าถูกต้องและมสิีทธิสมคัร ให้ประกาศรายชื�อผู้สมคัรภายใน 7 วัน

หมายเลขของผู้สมคัร เรียงตามลาํดบัก่อนหลงัการยื�นใบสมคัร  (ม.57)



การปรบัปรุงรายชื�อ
ผูส้มคัร



การปรับปรุงรายชื่อผูสมัคร

 ผูสมัครผูใดไมมีชื่อในประกาศ ใหมีสิทธิยื่นคํารองตอ กกต. ภายใน 3 วันนับ

แตวันที่ประกาศรายชื่อผูสมัคร  ในการนี้ ให กกต. มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให ผอ.กต.

ทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามคําวินิจฉัย

นั้น (มาตรา 55)

 เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการรับคํารองและวินิจฉัย  อาจมอบ

อํานาจใหคณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉัยเบื้องตนเพื่อเสนอตอ กกต.ตามระเบียบที่ กกต.

กําหนดก็ได



การปรับปรุงรายชื่อผูสมัคร

 เมื่อความปรากฏตอ กกต.หรือ ผอ.กต.ทองถิ่น หรือไดรับแจงจากบุคคลใดวา ผูสมัครผูใดไมมี

สิทธิสมัคร ให กกต.วินิจฉัยโดยเร็ว ถาความปรากฏหรือไดรับแจงกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 20 วัน ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยใหแลวเสร็จกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 10 วัน และถามีหลักฐานตาม

สมควรวาผูสมัครผูนั้นไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใหสั่งถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูสมัคร  

(มาตรา 56)

 การอุทธรณคําวินิจฉัยของ กกต. ใหอุทธรณตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคที่มีเขต

อํานาจ คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด การอุทธรณดังกลาวไมเปนเหตุ

ใหระงับหรือชะลอการเลือกตั้ง และใหศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จ

กอนวันเลือกตั้ง



การรกัษาสทิธใินการ
เลอืกต ั�ง



การรักษาสิทธิในการเลือกตั้ง

 มาตรา 40  ในการเลือกตั้งครั้งใด ถาผูมีสิทธิเลือกตั้งไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดเนื่องจากมีเหตุ

อันสมควร ใหแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอบุคคลซึ่ง กกต. กําหนดภายใน 7 วันกอนวัน

เลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตั้ง แตถามีเหตุจําเปนไมอาจแจงไดภายใน 7 วันกอนวัน

เลือกตั้ง ใหดําเนินการแจงตามที่ กกต.กําหนด  ทั้งนี้ การแจงเหตุดังกลาวไมเปนการตัดสิทธิที่ผูนั้น

จะไปใชสิทธิเลือกตั้ง

 ในกรณีที่บุคคลซึ่ง กกต. กําหนดตามวรรคหนึ่งพิจารณาแลวเห็นวา เหตุที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งแจง

นั้นมิใชเหตุอันสมควร ใหแจงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงเหตุ

 ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไดรับแจงตามวรรคสาม มีสิทธิยื่นอุทธรณตอ ผอ.กต.จว. ภายใน 30 วันนับ

แตวันเลือกตั้ง



การถูกจาํกดัสิทธิ กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลอืกตั�งโดยมไิด้แจ้งเหตุ  ดงันี�
   สมคัรรับเลอืกตั�ง ส.ส. , ส.ถ. , ผ.ถ. , ส.ว.

สมคัรรับเลอืกเป็นกาํนันและผู้ใหญ่บ้าน
เข้าชื�อถอดถอน สถ. , ผ.ถ.
การดาํรงตาํแหน่งข้าราชการการเมอืง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมอืง
การดาํรงตาํแหน่งรอง ผ.ถ., เลขา ผ.ถ. , ผู้ช่วย ผ.ถ., ที�ปรึกษา ผ.ถ.,     

    ประธานที�ปรึกษา ผ.ถ., คณะที�ปรึกษา ผ.ถ.,
    การดาํรงตาํแหน่งเลขา ปธ.สภาท้องถิ�น , ผู้ช่วยเลขา ปธ.สภาท้องถิ�น , 
เลขา รอง ปธ.สภาท้องถิ�น 

(ระยะเวลาการจาํกดัสิทธิครั�งละ 2 ปี)

ผู้มีสิทธิเลือกตั �ง (การถูกจํากัดสทิธิ ม.42)



การประกาศผลการ
เลอืกต ั�ง 



การประกาศผลการเลือกตั้ง

 มาตรา 17  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ กกต. ตรวจสอบเบ้ืองตนแลวมีเหตุอัน

ควรเชื่อวาผลการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหประกาศผลการเลือกตั้งนั้น

ภายใน 30 วันนับแตวันเลือกตั้ง

 ในกรณมีีเหตุอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ไม

วาจะมีผูรองเรียนกลาวโทษหรือไม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสืบสวนหรือไต

สวนใหแลวเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดใหมีการเลือกตั้งใหม หรือ

ดําเนินการอื่นที่จําเปน แลวแตกรณี โดยเร็ว แตตองไมชากวา 60 วันนับแตวันเลือกตั้ง



การประกาศผลการเลือกตั้ง

 มาตรา 17  (ตอ)

  ในกรณีเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น เมื่อมีการประกาศผลการ
เลือกตั้งและมีสมาชิกสภาทองถิ่นไดรับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแตตองไมนอยกวา 5 คน
แลว หากมีความจําเปนตองเรียกประชุมสภาทองถิ่นนั้น ใหเรียกประชุมและ
ปฏิบัติหนาที่ได โดยในระหวางนั้นใหถือวาสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นประกอบดวย
สมาชิกเทาที่มีอยู
 การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไมเปนการตัด
หนาที่และอํานาจของ กกต.ที่จะดําเนินการสืบสวน ไตสวน หรือวินิจฉัย เมื่อมี
เหตุอันควรสงสัยวาการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม



เงื�อนไขการประกาศผล
การเลอืกต ั�ง



เงื่อนไขการประกาศผลการเลือกตั้ง

 มาตรา 110  ภายใตบังคับมาตรา 111 การเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น ใหผูสมัครซึ่ง

ไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใด เปนผูไดรับเลือกตั้ง 

สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นได

หนึ่งคน ใหผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือก

ผูใดเปนผูไดรับเลือกตั้ง แตในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นไดมากกวาหนึ่งคน 

ใหผูสมัครซึ่งไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและไดรับคะแนน

มากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใดเปนผูไดรับเลือกตั้งตามจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่จะพึงมี

ในเขตเลือกตั้งนั้น



เงื่อนไขการประกาศผลการเลือกตั้ง

 มาตรา 110  (ตอ)

 ในกรณีมีผูสมัครไดคะแนนเลือกตั้งเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับผูไดรับ

เลือกตั้งไดตามวรรคหนึ่ง ใหผูสมัครที่ไดคะแนนเลือกตั้งเทากันจับสลากเพื่อใหไดผูไดรับ

เลือกตั้งครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซ่ึงตองกระทําตอหนาผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด

 ในกรณีไมมีผูสมัครผูใดไดรับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไมไดคะแนนมากกวาคะแนนเสียงที่

ไมเลือกผูใด ให ผอ.กต.จว.ประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม และดําเนินการใหมีการรับสมัคร

ผูสมัครรับเลือกตั้งใหม โดยผูสมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการ

เลือกตั้งท่ีจะจัดขึ้นใหม



 
1. คะแนนมากที�สดุ  

2. ไดร้บัคะแนนมากกว่าคะแนนที�ไม่เลอืกผูใ้ด
 

การประกาศผล
การเลอืกตั�ง

กรณทีี�ผู้สมัคร
รับเลอืกตั�ง

มากกว่าจาํนวน 
ส.ถ/ผ.ถ.
ที�จะพงึมี 

(ม. 110)

การประกาศผลการเลือกตั �งการประกาศผลการเลือกตั �ง

3. หากไม่มีผูส้มคัรใดไดค้ะแนนตามขอ้ 2 

4. ให ้ผอ.กต.จงัหวดั ประกาศใหม้ีการเลอืกต ั�งใหม่/รบั
สมคัรใหม่/ผูส้มคัรเดิมไม่มีสทิธสิมคัร 



 มาตรา 111  ในกรณีที่มผีูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่นเทากับจํานวนผูบริหาร

ทองถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น

เทากับหรือนอยกวาจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผูสมัครรับเลือกตั้งจะ

ไดรับเลือกตั้งตอเมื่อไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกวาคะแนนเสียงท่ีไมเลือกผูใด

 ในกรณีที่ไมมีผูไดรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม และดําเนินการใหมีการรับสมัครผูสมัครรับเลือกตั้งใหม โดย

ผูสมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายซึ่งไมไดคะแนนมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือกผูใด ไมมีสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม



 
1. คะแนนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของผูม้ีสทิธิในเขต

2. ไดค้ะแนนมากกวา่คะแนนที�ไม่เลอืกผูใ้ด
 

การประกาศผล
การเลอืกตั�ง

กรณทีี�ผู้สมัคร
รับเลอืกตั�ง

เท่ากบัจาํนวน 
ส.ถ/ผ.ถ.
ที�จะพงึมี 

(ม. 111)

การประกาศผลการเลือกตั �งการประกาศผลการเลือกตั �ง

3. หากไม่มีผูใ้ดไดร้บัเลอืกต ั�ง

4. ให ้ผอ.กต.จงัหวดั ประกาศใหม้ีการเลอืกต ั�งใหม่ 
(ผูท้ี�ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ขอ้ 2 ไม่มีสทิธิสมคัรฯ)



 มาตรา 112  ในการดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมตามมาตรา 110 หรือ

มาตรา 111 สําหรับผูบริหารทองถิ่น ใหดําเนินการจนกวาจะมีผูไดรับเลือกตั้ง

 ในการดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111 

สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น หากไดจัดใหมีการเลือกตั้งใหมอีกครั้งหนึ่งแลว ยังไมมีผู

ไดรับเลือกตั้ง ใหงดการจัดใหมีการเลือกตั้งตอไป และใหถือวาสภาทองถิ่นนั้นมี

สมาชิกเทาที่มีอยูจนกวาสภาทองถิ่นนั้นจะครบวาระ เวนแตกฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกําหนดจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นไวเปนอยาง

อื่น



การเลือกตั �งใหม่ (กรณีไม่มีผู้ได้รับเลือกตั �ง)การเลือกตั �งใหม่ (กรณีไม่มีผู้ได้รับเลือกตั �ง)

การจัดการเลือกตั �งใหม่ เนื�องจากไม่มีผู้ได้รับเลือกตั �ง
 - กรณีสมาชิกสภาท้องถิ�น ให้ดาํเนินการจัดการเลือกตั �งอีกครั�งหนึ�ง
 - กรณีผู้บริหารท้องถิ�น ให้ดาํเนินการจัดการเลือกตั �งจนกว่าจะมีผู้
ได้รับเลือกตั �ง  (ม.112)



กม.จัดตั้งกําหนดจํานวนสมาชิกสภาจากผลการเลือกตั้ง

อบจ. ตองมีจํานวนสมาชิกสภาไมนอยกวา 2 ใน 3 (แลวแตวาจํานวนสมาชิกสภา อบจ. 
24/30/36/42)

กทม. ตองมีจํานวนสมาชิกสภาไมนอยกวา 2 ใน 3 

เทศบาล ตองมีจํานวนสมาชิกสภาไมนอยกวา 2 ใน 3 (แลวแตจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล 
12/18/24)

อบต. ตองมีจํานวนสมาชิกสภาไมนอยกวา 6 คน

เมืองพัทยา ตองมีจํานวนสมาชิกสภาไมนอยกวาสองในสาม ของ 24 คน เทากับ 16 คน



บทเฉพาะกาล



การเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังการประกาศใชกฎหมายเลือกตั้ง อปท.

 ในการเล ือกตั ้งครั ้งแรกภายหลังจากที ่ พ.ร.บ.นี ้ใช บ ังค ับ เมื่อ คสช.

เห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใด ใหแจงให กกต.ทราบ และเมื่อ กกต.ประกาศกําหนดใหมี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

นั้นแลว ใหประกาศ คสช.และคําสั่งหัวหนา คสช. เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการงด

การจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และกําหนดวิธีการ

ไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นสิ้นผลบังคับสําหรับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นนั้น (มาตรา 142) 



การเลือกตั �งท้องถิ�นในวาระเริ�มแรก (ม.142) การเลือกตั �งท้องถิ�นในวาระเริ�มแรก (ม.142) 

 คส ช .  เ ห็ น ส มค ว ร ใ ห้มี ก า ร เลื อ ก ตั �ง 
ให้แจ้ง กกต. เพื�อทราบ

 กกต. ประกาศกาํหนดให้มีการเลือกตั �ง
 คําสั� ง คสช. หรือ ประกาศ คสช. เกี�ยวกับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นสิ �นผลใช้บังคับ

อบจ.

เทศบาล

พทัยากทม.

อบต.
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ผู้เสียสิทธิเนื�องไม่ไปใช้สิทธิ ตาม พ.ร.บ.การเลอืกตั�งท้องถิ�น (ฉบับ
เดมิ) ให้การเสียสิทธินั�นสิ�นสุดลง  (ม.142)

พ.ร.บ.นี� ไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินคดแีพ่งต่อบุคคลใดที�มี
ความผดิตาม พ.ร.บ.(ฉบับเดมิ) และเพื�อประโยชน์แห่งการนี� ให้ถือ
ว่า พ.ร.บ.(ฉบับเดมิ) ยงัมผีลใช้บังคบัอยู่ (ม.143)

การกระทาํใดๆที�เป็นความผดิตาม พ.ร.บ.(ฉบับเดมิ) ถ้าการกระทาํ
นั�นยงัเป็นความผดิตาม พ.ร.บ.นี� ให้ พสส. อยัการ  กกต. และศาล
มอีาํนาจดาํเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าพ.ร.บ.(ฉบับเดมิ) ยงัมผีลใช้
บังคบัอยู่ (ม.143 วรรคสอง)



จบการบรรยายจบการบรรยาย


