


1. หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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2. เหตุผล

โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ ง          
และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษจะมาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้วย โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ซึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงสมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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3. หน้าที่และอ านาจการจัดการเลือกตั้ง
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ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหน้ำที่และ
อ ำนำจในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมกำรเลือกตั้งมีอ ำนำจ
มอบหมำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในกำรจัดกำรเลือกตั้งหรือจัดกำรเลือกตั้งเอง หรือ
มอบหมำยให้หน่วยงำนอื่นของรัฐซึ่งมิใช่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรแทน (มำตรำ ๖)
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4. ก าหนดระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง
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ก ำหนดให้จัดกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่นภำยใน ๔๕ วันนับแต่วันที่สมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่นด ำรงต ำแหน่งครบวำระหรือภำยใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นพ้นจำก
ต ำแหน่งเพรำะเหตุอื่นนอกจำกครบวำระ เว้นแต่กรณีสมำชิก
สภำท้องถิ่นมีวำระด ำรงต ำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะไม่
จัดให้มีกำรเลือกตั้งก็ได้ ทั้งนี้ กรณีมีควำมจ ำเป็นคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งจะมีค ำสั่งให้ย่นหรือขยำยระยะเวลำ ให้มีกำร
เลือกตั้งโดยให้ระบุเหตุผลไวด้้วย (มำตรำ ๑๑)
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5. การประกาศให้มีการเลือกตั้ง
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กรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ ง ให้ผู้อ านวยการ
เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความ
เห็นชอบของผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ง การประกาศอย่างน้อยต้องมีเรื่อง 
ดังต่อไปนี้
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1.) วันเลือกตั้ง

2.) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกิน 10 วันนับแต่
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน

3.) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง

4.) จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ที่จะมีการ
เลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

5.) จ านวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือ
ต าบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่ภายในเขตเลือกตั้ง

6.) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 12)
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6. การบริหารจัดการเลือกตั้ง
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1.ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ก าหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการ การเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  โดยมีหน้าที่ และอ านาจ
ดังต่อไปนี้

1.) รับสมัครเลือกตั้ง

2.) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
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3.) แต่งต้ังและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง

4.) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและด าเนินการเพิ่ม
ชื่อหรือถอนชื่อ

5.) ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน 
การประกาศคะแนนการเลือกตั้ง

6.) ด าเนินการอื่นอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (มาตรา 25)
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๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าองค์กร
ปกครอ งส่ วนท้ อ ง ถิ่ น  ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก ำ ร แ ต่ ง ตั้ ง จ ำ ก
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง มีหน้ำที่เสนอแนะและให้ควำม
เห็นชอบในกำรก ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งและ
กำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง เป็นต้น 
(มำตรำ ๒๖)
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๒.๒ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ไม่น้อย
กว่ำ ๕ คน ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้ง
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับคะแนนของ
หน่วยเลือกตั้ง (มำตรำ ๒๘ (๑))
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๒.๓ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่ำงน้อย ๒ 
คน มีหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยและสนับสนุนกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
(มำตรำ ๒๘ (๒))
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๓.๑ เขตเลือกตั้ง ส ำหรับสมำชิกสภำท้องถิ่นกรณี
กรุงเทพมหำนครถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง กรณีองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดถือเขตอ ำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง กรณีเทศบำลต ำบล
แบ่งเป็น ๒ เขต กรณีเทศบำลเมืองแบ่งเป็น ๓ เขต กรณี
เทศบำลนคร หรือเมืองพัทยำ แบ่งเป็น ๔ เขต กรณีองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลถือเขตหมู่บ้ำนเป็นเขตเลือกตั้ง (มำตรำ ๑๙ ) 
ส ำหรับกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นให้ใช้ เขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตเลือกตั้ง (มำตรำ ๒๒)

๓. การก าหนดเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
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๓.๒ หน่วยเลือกตั้งและที่ เลือกตั้ง ก ำหนดให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ เลือกตั้ง ก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ ๒๕ วัน
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๔. การรับสมัครเลือกตั้ง    

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหลักฐำนกำรสมัคร
และค่ำธรรมเนียมกำรสมัครตำมที่คณะกรรมกำรเลือกตั้ง
ก ำหนด และด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำม รวมทั้งให้จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
(มำตรำ ๕๑) 
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ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงจัดท ำขึ้น และประกำศบัญชี
รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ ๒๕ วัน 
และแจ้งรำยชื่อให้เจ้ำบ้ำนทรำบ ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน 
(มำตรำ ๔๓)

๕. การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
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๖.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง    

ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดประกำศก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และระยะเวลำ ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 
รวมทั้งกำรจัดท ำบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงต่อผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด (มำตรำ ๖๑)
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๗. การออกเสียงลงคะแนน

ก ำหนดให้กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยใช้บัตร
โดยวิธีกำรอื่นที่มิใช่กำรใช้บัตรเลือกตั้งหรือกำรลงคะแนน 
โดยใช้วิธีกำรอื่นที่มิใช่กำรใช้บัตรเลือกต้ัง (มำตรำ ๗๕)
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๘. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง

ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่ำใช้จ่ำยของคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งและผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด      
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีรำยได้ไม่
เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งให้คณะรัฐมนตรี 
จัดสรรค่ำใช้จ่ำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตำม
ควำมจ ำเป็น (มำตรำ ๑๔)
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ก ำหนดให้เปิดกำรออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลำ 
๐๘.๐๐  น. ถึงเวลำ ๑๗.๐๐ น. (มำตรำ ๗๗)

๙. ระยะเวลาการออกเสียงลงคะแนน
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๑๐. การนับคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้ง

๑๐.๑ การนับคะแนน ก ำหนดให้นับคะแนนเมื่อเสร็จ
สิ้นกำรลงคะแนนเลือกตั้งแล้วโดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้งของ
แต่ละหน่วยเลือกตั้ง ห้ำมมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลำนับ
คะแนน และเมื่อรวมผลกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งประกำศผลกำรนับ
คะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยทันที (มำตรำ ๙๖ และ ๑๐๑)
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๑๐.๒ การประกาศผลการเลือกตั้ง ก ำหนดให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หำกเห็นว่ำกำร
เลือกตั้งและกำรนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ให้รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งต่อ
คณะกรรมกำรเลือกตั้ง เพื่อประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
(มำตรำ ๑๐๕)
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มาตรา 37 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกต้ัง

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
นับถึงวันเลือกตั้ง และ

(4) คุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้ง
หนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้ง
สุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
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มาตรา 38 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

(1) วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ

(2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

(4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้ว
หรือไม่

(5) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด

29



มาตรา 48 บุคคลผู้มีคุณสมบตัิดงัต่อไปนี้เป็นผู้มีสทิธิสมัครรับเลือกตั้ง

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า
ยี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับ
เลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง

(4) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 30



มาตรา 49 บุคคลผู้มีลักษณะดงัต่อไปนี้เป็นบคุคลตอ้งหา้มมิให้ใช้สทิธิ
สมัครรับเลอืกตัง้

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ

(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(3) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 38 (1) (2) หรือ (4)

(4) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(5) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

(6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเฉพาะทุจริตต่อ
หน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
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(ต่อ)

(8) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(9) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิด
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท า
โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า 
ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
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(ต่อ)

(10) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่าการกระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

(11) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า

(12) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น

(13) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นหน้าที่อื่นของรัฐ

(14) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ

(15) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
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(ต่อ)

(16) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท า
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง

(17) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับ
โทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
แล้วแต่กรณี

(18) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 34



(ต่อ)

(19) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นมาตรา 41 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(20) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจาก
การถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง

(21) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือก
เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
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(ต่อ)

(22) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่
กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมี
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือ
จะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์
แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน 
และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง

(23) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้น
ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง 36



(ต่อ)

(24) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือ
ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจหรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่
จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึง
วันเลือกตั้ง

(25) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด
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มาตรา 62 เพื่อประโยชน์แหง่ความเทีย่งธรรมและความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยใหผู้้สมัครหาเสียงเลือกตั้งได้ภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ ให้กระท าได้ตั้งแต่หนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึง 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวัน
เลือกตั้ง

(2) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภาให้กระท าได้
ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึง 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง

(3) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต าแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือครบ
อายุ ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึง 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง

(4) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
จนถึง 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง

(5) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยค านึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม
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มาตรา 63 ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง
หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนาสถานอื่น สถานศึกษา สถาน
สงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด

(3) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ

(4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด

(5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจ
ผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 39



การตรวจสอบการเลือกตั้งและการฟ้องคดี

40



การก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

41
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การบรหิารจดัการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่
อปท.บรหิารจดัการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่

การด าเนินการเลือกตัง้
1. รับสมัครเลือกตั้ง
2. ก ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
3. แต่งตั้งและจัดอบรมผู้ด ำเนินกำรเลอืกตั้ง
4. ตรวจสอบบัญชีรำยชื่อ/เพิ่มชื่อ/ถอนช่ือ
5. ลงคะแนนเลือกตั้ง นับคะแนน ประกำศผล
คะแนนเลือกตั้ง
6. ด ำเนินกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ/ วัสดุอุปกรณ์
1. จัดเตรียมงบประมำณเป็นคำ่ใช้จ่ำย
2. จัดเตรียมคูหำ หีบบัตร เชือก สำยรัด
3. จัดเตรียมบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรบัเลือกตั้ง / ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
4. กระดำนปิดประกำศ / นับคะแนนเสียง
5. วัสดุอุปกรณ์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง

การประกาศให้มีการเลอืกตั้ง
1. ก ำหนดวันเลือกตั้ง
2. ก ำหนดวันรับสมัคร
3. ก ำหนดสถำนท่ีรับสมัคร
4. จ ำนวนสมำชิกท้องถิ่น/ ผู้บริหำรท้องถิ่น
5. จ ำนวนเขตเลือกตั้ง
6. หลักฐำนกำรสมัคร

ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
1. ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตั้งประจ ำ อปท.
2. คกก. กำรเลือกตั้งประจ ำ อปท.
3. คกก. ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
4. เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย
5. เจ้ำหน้ำท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง กองกำรเลือกตั้งท้องถิ่น สถ.



การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ทอ้งถิน่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- ตรวจสอบรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตำมบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- เปิดกำรลงคะแนนเวลำ 08.00 น

การนับและการประกาศผลคะแนน
- นับคะแนน / ท ำเครื่องหมำยคะแนนในกระดำนคะแนน
- แยกบัตรดี / บัตรเสีย
- ประกำศผลกำรนับคะแนนและล ำดับคะแนนของผู้สมัคร
- รำยงำนผลกำรนับคะแนนให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำ อปท. และคณะกรรมกำรเลือกตั้งประจ ำ อปท.

ตรวจสอบหลักฐาน
- ยื่นหลักฐำนแสดงตนต่อเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
หลักฐำนและบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มอบบัตรลงคะแนน

การลงคะแนน
- ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งในคูหำเลือกตั้งโดยตรงและลับ
- หย่อนบัตรด้วยตนเองลงในหีบบัตรลงคะแนน
- ปิดลงค ำแนนเวลำ 1๗.00 น.

คณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้ / เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั

กองกำรเลือกตั้งท้องถิ่น สถ.


