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ขຌอมูลความรูຌกีไยวกับการลือกตัๅง 
สมาชิกสภาทศบาลหรือนายกทศมนตรี 

 

ทศบาลบงป็น ใ ประภท ดังนีๅ 
1. ทศบาลนคร ิทน.ี มี ไ ขตลือกตัๅง มีสมาชิกสภาทศบาลนคร เดຌ ขตละ ๆ คน 
2. ทศบาลมือง ิทม.ี  มี 3 ขตลือกตัๅง มีสมาชิกสภาทศบาลมือง เดຌ ขตละ ๆ คน 
3. ทศบาลต าบล ิทต.ี มี โ ขตลือกตัๅง มีสมาชิกสภาทศบาลต าบล เดຌ ขตละ ๆ คน 

 
ขຌอมูลจ านวนทศบาล ณ วันทีไ ้ กันยายน โ56ใ ถึงปัจจุบัน  

ิขຌอมูลจากกลุมงาน กม.ละระบียบทຌองถิไน โ ี 
 จ านวน ็ๆ จังหวัด 
 ทศบาลนคร ใเ หง 
 ทศบาลมือง แ้5 หง 
 ทศบาลต าบล โุโไ็ หง 

 

*******************



๒ 

คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌามของผูຌสมัครรบัลือกตัๅง 
สมาชิกสภาทศบาลละนายกทศมนตร ี

  พระราชบัญญัติการลือกตัๅงสมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๒๎ มาตรา ๐๕ 
ละมาตรา ๑์ ประกอบพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. ๎๐๕๒ กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ ํ๐ี พ.ศ. ๎๑๒๎ 
มาตร า  แ5 ละมาตรา  ไ่  บญจ  เดຌ ก าหนดคุณสมบั ติ ละลั กษณะตຌ อ งหຌ ามของผูຌ ส มั ค ร 
รับลือกตัๅง 
 ํ. คุณสมบัติผูຌมีสิทธิสมัครรับลือกตัๅง 

(ํ)  มีสัญชาติเทยดยการกิด 
 ิ ๎ ี  ผูຌ มี สิ ท ธิ ส มั ค ร รั บ  ลื อ ก ตัๅ ง  ปຓ น ส ม า ชิ ก ส ภ า  ท ศ บ า ล ตຌ อ ง มี อ า ยุ เ ม ตไ า ก ว า  
๎๑  ป  นั บ ถึ ง วั น  ลื อ กตัๅ ง  ส า ห รั บ ผูຌ มี สิ ท ธิ ส มั ค ร รั บ  ลื อ กตัๅ ง  ปຓ นนายก ทศมนตรี ตຌ อ ง มี อ า ยุ 
เมตไ ากวา ๏5 ป นับถึงวันลือกตัๅง 
 (๏ี มีชืไออยู฿นทะบียนบຌาน฿นขตทศบาลทีไสมัครรับลือกตัๅง฿นวันสมัครรับลือกตัๅง ปຓนวลา
ติดตอกันเมนຌอยกวา ํ ปนับถึงวันสมัครรับลือกตัๅง 
 (๐) ส าหรับผูຌทีไจะสมัครรับลือกตัๅงปຓนนายกทศมนตรี ตຌองส ารใจการศึกษาเมตไ ากวาปริญญา
ตรีหรือทียบทา หรือคยปຓนสมาชิกสภาทຌองถิไน ผูຌบริหารทຌองถิไน หรือสมาชิกรัฐสภา  
 

 ๎. ลักษณะตຌองหຌามมิ฿หຌ฿ชຌสิทธิสมัครรับลือกตัๅง 
 (ํี ติดยาสพติด฿หຌทษ 
 (๎ี ปຓนบุคคลลຌมละลายหรือคยปຓนบุคคลลຌมละลายทุจริต 
 (๏ี ปຓนจຌาของหรือผูຌถือหุຌน฿นกิจการหนังสือพิมพ์หรือสืไอมวลชน฿ด โ 
 (๐ี ปຓนบุคคลผูຌมีลักษณะตຌองหຌามมิ฿หຌ฿ชຌสิทธิลือกตัๅงตามมาตรา ๏๕ ิํี ปຓนภิกษุสามณร
นักพรตหรือนักบวช ิ๎ี อยูระหวางถูกพิกถอนสิทธิลือกตัๅงเมวาคดีนัๅนจะถึงทีไสุดหรือเม หรือ ิ๐ี วิกลจริต
หรือจิตฟัດนฟือนเมสมประกอบ 
 (๑ี อยูระหวางถูกระงับการ฿ชຌสิทธิสมัครรับลือกตัๅงปຓนการชัไวคราวหรือถูกพิกถอนสิทธิ  
สมัครรับลือกตัๅง 
 (๒ี ตຌองค าพิพากษา฿หຌจ าคุกละถูกคุมขังอยูดยหมายของศาล 
 (๓ี คยเดຌรับทษจ าคุกดยเดຌพຌนทษมายังเมถึง ๑ ป นับถึงวันลือกตัๅง วຌนต฿นความผิด 
อันเดຌกระท าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 
 (๔ี คยถูกสัไง฿หຌพຌนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
หรือถือวากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ฿นวงราชการ 
 (๕ี คยตຌองค าพิพากษาหรือค าสัไงของศาลอันถึงทีไสุด฿หຌทรัพย์สินตกปຓนของผนดินพราะรไ ารวย
ผิดปกติ หรือคยตຌองค าพิพากษาอันถึงทีไสุด฿หຌลงทษจ าคุกพราะกระท าความผิดตามกฎหมายวาดຌวยการปງองกัน
ละปราบปรามการทุจริต 
 (ํ์ี คยตຌองค าพิพากษาอันถึงทีไสุดวากระท าความผิดตอต าหนงหนຌาทีไ ราชการหรือตอ 
ต าหนงหนຌาทีไ฿นการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายวาดຌวยความผิดของพนักงาน฿นองค์การหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือความผิดกีไยวกับทรัพย์ทีไกระท าดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด  
ตามกฎหมายวาดຌวยการกูຌยืมงินทีไปຓนการฉຌอกงประชาชน กฎหมายวาดຌวยยาสพติด฿นความผิดฐานปຓนผูຌผลิต  
น าขຌา สงออก หรือผูຌคຌา กฎหมายวาดຌวยการพนัน฿นความผิดฐานปຓนจຌามือหรือจຌาส านัก กฎหมายวาดຌวยการ 
ปງองกันละปราบปรามการคຌามนุษย์ หรือ กฎหมายวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการฟอกงิน฿นความผิดฐานฟอกงิน 



๏ 
 (ํํี คยตຌองค าพิพากษาอันถึงทีไสุดวากระท าการอันปຓนการทุจริต฿นการลือกตัๅง 
 (ํ๎ี ปຓนขຌาราชการซึไงมีต าหนงหรืองินดือนประจ า 
 (ํ๏ี ปຓนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทຌองถิไน หรือผูຌบริหารทຌองถิไน 
 (ํ๐ี ปຓนพนักงานหรือลูกจຌางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทຌองถิไน หรือปຓนจຌาหนຌาทีไอืไนของรัฐ 
 (ํ๑ี ปຓนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูຌด ารงต าหนง฿นองค์กรอิสระ 
 (ํ๒ี อยู฿นระหวางตຌองหຌามมิ฿หຌด ารงต าหนงทางการมือง 
 (ํ๓ี คยพຌนจากต าหนงพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผูຌด ารงต าหนง 
ทางการมืองมีค าพิพากษาวาปຓนผูຌมีพฤติการณ์รไ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตตอหนຌาทีไหรือ  
จง฿จปฏิบัติหนຌาทีไหรือ฿ชຌอ านาจขัดตอบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝຆาฝืนหรือเมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรຌายรง 
 (ํ๔ี ตຌองค าพิพากษาถึงทีไสุดวากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินีๅ เมวาจะเดຌรับทษหรือเม
ดยเดຌพຌนทษหรือตຌองค าพิพากษามายังเมถึง ๑ ป นับถึงวันลือกตัๅง ลຌวตกรณี 
 (ํ๕ี คยถูกถอดถอนออกจากต าหนงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาทຌองถิไน หรือผูຌบริหารทຌองถิไน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย หรือกฎหมาย
วาดຌวยการลงคะนนสียงพืไอถอดถอนสมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน ลຌวตกรณี มายังเมถึง ๑ ป  
นับถึงวันลือกตัๅง 
 (๎์ี อยู฿นระหวางถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไ น
ตามมาตรา ๐๎ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 
 (๎ํี คยถูกพิกถอนสิทธิลือกตัๅงละยังเมพຌน ๑ ป นับตวันทีไพຌนจากการถูกพิกถอน 
สิทธิลือกตัๅงจนถึงวันลือกตัๅง 
 (๎๎ี ปຓนผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรหรือรับลือกปຓนสมาชิกวุฒิสภา หรือ
ปຓนผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดียวกันหรือ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไน 
 (๎๏ี คยพຌนจากต าหนง฿ด โ ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พราะหตุมีสวนเดຌสียเมวา 
ดยทางตรงหรือทางอຌอม฿นสัญญาหรือกิจการทีไกระท าหรือจะกระท ากับหรือ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนนัๅน
หรือมีสวนเดຌสียเมวาดยทางตรงหรือทางอຌอม฿นสัญญาหรือกิจการทีไกระท ากับหรือจะกระท ากับหรือ฿หຌก
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไน ดยมีพฤติการณ์สดง฿หຌหในวาปຓนการตางตอบทนหรืออืๅอประยชน์สวนตน
ระหวางกัน ละยังเมพຌนหຌาปนับตวันทีไพຌนจากต าหนงจนถึงวันลือกตัๅง 
 (๎๐ี คยถูกสัไง฿หຌพຌนจากต าหนง฿ด โ ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพราะจง฿จเมปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย กฎ ระบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันปຓนหตุ฿หຌสียหายกราชการอยางรຌายรง
ละยังเมพຌน ๑ ป นับตวันทีไพຌนจากต าหนงจนถึงวันลือกตัๅง 
 (๎๑ี คยถูกสัไง฿หຌพຌนจากต าหนง฿ด โ ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพราะทอดทิๅงหรือละลย 
เมปฏิบัติการตามหนຌาทีไละอ านาจ หรือปฏิบัติการเมชอบดຌวยหนຌาทีไละอ านาจ หรือประพฤติตนฝຆาฝืนตอ 
ความสงบรียบรຌอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติ฿นทางทีไจะน ามาซึไงความสืไอมสียก  
ศักดิ์ต าหนง หรือกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือกราชการ ละยังเมพຌน ๑ ป นับตวันทีไพຌนจากต าหนง 
จนถึงวันลือกตัๅง 
 (26) ลักษณะอืไนตามทีไกฎหมายวาดຌวยการจัดตัๅงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก าหนด 
 

…………………………………………….. 
 



ไ 
๏. การสมัครรับลือกตัๅง  

 ฿หຌผูຌสมัครยืไน฿บสมัครตอผูຌอ านวยการการลือกตัๅงประจ าทศบาล พรຌอมทัๅงหลักฐานการสมัครละ
คาธรรมนียมการสมัคร ดังนีๅ 
 
 ๏.ํ หลักฐานละอกสารประกอบการยืไน฿บสมัครรับลือกตัๅง 
 ิํี ฿บสมัครรับลือกตัๅงตามบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๐/ํ  
 ิ๎ี รูปถายหนຌาตรงเมสวมหมวก หรือ รูปภาพทีไ พิมพ์ชัดจนหมือนรูปถายของตนอง  
ขนาดกวຌางประมาณ ่.5 ซนติมตร ยาวประมาณ แใ.5 ซนติมตร จ านวนตามทีไผูຌอ านวยการการลือกตัๅง
ประจ าทศบาลก าหนด  
 ิ๏ี ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ิ๐ี ส านาทะบียนบຌานฉบับจຌาบຌาน 
 ิ๑ี ฿บรับรองพทย์ 
 ิ๒ี หลักฐานการศึกษา ิกรณีสมัครนายกทศมนตรีี  
                   ิ็ี หลักฐานการสียภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดาปຓนวลาติดตอกัน ๏ ป นับถึงปทีไสมัครรับลือกตัๅง 
วຌนตปຓนผูຌเมเดຌสียภาษีงินเดຌ  ฿หຌท าหนังสือยืนยันการเมเดຌสียภาษีพรຌอมทัๅงสาหตุหงการเมเดຌสียภาษี  
ตามบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๐/๎  
 ทัๅงนีๅ ผูຌทีไจะสมัครรับลือกตัๅง สามารถขอคัดส านาหลักฐานการสียภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดา     
๏ ป ิ๎๑๒แ ุ ๎๑๒โ ุ ๎๑๒ใี เดຌทีไส านักงานสรรพากรขตพืๅนทีไ฿นจังหวัดทีไสมัครรับลือกตัๅง 
 
 ๏.๎ คาธรรมนียมการสมัครรับลือกตัๅง  
 ิํี สมาชิกสภาทศบาล  

 ทศบาลนคร 5,เเเ บาท 

 ทศบาลมือง ใ,เเเ บาท 

 ทศบาลต าบล โ,เเเ บาท 
(๎) นายกทศมนตรี  

 ทศบาลนคร แเ,เเเ บาท 

 ทศบาลมือง  ่,เเเ บาท 

 ทศบาลต าบล 5,เเเ บาท 
 
 อนึไง การสมัครรับลือกตัๅงดยรูຌวาตนองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌาม฿นการสมัคร 
มีทษตามมาตรา ํ๎์ ทีไบัญญัติวา ผูຌ฿ดลงสมัครรับลือกตัๅงดยรูຌอยูลຌววาตนปຓนผูຌขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะตຌองหຌาม฿นการสมัครรับลือกตัๅง ตຌองระวางทษจ าคุกตัๅงต ํ ป ถึง ํ์ ป ละปรับตัๅงต  
๎์ุ์์์ บาท ถึง ๎์์ุ์์์ บาท ละ฿หຌศาลสัไงพิกถอนสิทธิลือกตัๅงของผูຌนัๅนมีก าหนด ๎์ ป 
 

……………………………………………… 
 

 

 

 
 

อยาลืมตรวจสอบคุณสมบัติละ
หลักฐานการสมัครกอนสมัครรับ

ลือกตัๅงนะจຍะ 

 



๑ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตัๅง 

(1) สัญชาติเทย ตบุคคลผูຌมีสัญชาติเทยดยการปลงสัญชาติ ตຌองเดຌสัญชาติเทยมาลຌวเมนຌอยกวา 5 ป 
(2) มีอายุเมตไ ากวา 18 ป ฿นวันลือกตัๅง 
(3) มีชืไออยู฿นทะบียนบຌาน฿นขตลือกตัๅงมาลຌว ปຓนวลาติดตอกัน เมนຌอยกวา 1 ป นับถึงวันลือกตัๅง 
(4) คุณสมบัติอืไน ตามทีไพระราชบัญญัติทศบาลก าหนด 

          ฿นกรณีทีไมีการยຌายทะบียนบຌานออกจากขตลือกตัๅงหนึไงเปยังอีกขตลือกตัๅงหนึไง ภาย฿น ทศบาล
ดียวกัน อันท า฿หຌบุคคลมีชืไออยู฿นทะบียนบຌาน฿นขตลือกตัๅงปຓนวลาติดตอกันนຌอยกวา 1 ป นับถึงวัน
ลือกตัๅง ฿หຌบุคคลนัๅนมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง฿นขตลือกตัๅงทีไตนมี 
 

ขัๅนตอนการลือกตัๅง 
         ฿นวันลือกตัๅง มืไอถึงวลา 08.00 น. ประธานกรรมการประจ าหนวยลือกตัๅงเดຌกลาวปຂดการออก
สียงลงคะนนลຌว การ฿ชຌสิทธิออกสียง ลงคะนนมีขัๅนตอนดังนีๅ 

(1) ตรวจสอบรายชืไอละล าดับทีไจากบัญชีรายชืไอทีไประกาศเวຌหนຌาทีไหนวยลือกตัๅง  
(2) ยืไนหลักฐานสดงตนขอ฿ชຌสิทธิลือกตัๅง เดຌก บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน

ทีไหมดอายุ หรือหลักฐานอืไนของทางราชการ หรือ  หนวยงานของรัฐทีไมีรูปถาย ละหมายลข
ประจ าตัวประชาชนของผูຌถือบัตร  

(3) มืไอสดงตนลຌวลงลายมือชืไอ หรือพิมพ์ลายนิๅวมือ ฿นบัญชีรายชืไอผูຌมีสิทธิลือกตัๅง ละทีไตຌนขัๅวบัตร
ลือกตัๅง ลຌวรับบัตรลือกตัๅง ละหลักฐานสดงตน พืไอเปออกสียงลงคะนน  

(4) มืไอผูຌมีสิทธิลือกตัๅงเดຌรับบัตรลือกตัๅงลຌว ฿หຌเปยังคูหาลงคะนนลຌวท า ครืไองหมายกากบาท ิx) 
ลือกผูຌสมัครเดຌเมกิน จ านวนสมาชิกสภาทຌองถิไน หรือผูຌบริหารทຌองถิไน หากเมตຌองการลือกผูຌสมัคร
ผูຌ฿ด ฿หຌท า ครืไองหมายกากบาท ิx) ฿นชองเมลือกผูຌสมัครผูຌ฿ด สรใจลຌวพับบัตรลือกตัๅง฿หຌรียบรຌอย 

(5) น าบัตรลือกตัๅงทีไพับรียบรຌอยลຌวหยอน฿สลง฿นหีบบัตร ลือกตัๅงดຌวยตนอง 
 
฿นชวงสถานการณ์การพรระบาดของรคติดตอเวรัสครนา โเแ้ 

           ก าหนดหลักกณฑ์ดังนีๅ 
(1) ก าหนดจ านวนผูຌมีสิทธิลือกตัๅงตอหนวยลือกตัๅง฿หຌนຌอยลงพืไอลดความออัดของผูຌมา฿ชຌสิทธิลือกตัๅง 
(2) การจัดระยะหางของผูຌมีสิทธิลือกตัๅงทีไมา฿ชຌสิทธิลือกตัๅง กอนขຌาเปยังทีไลือกตัๅง 
(3) จัด฿หຌมี อสม. พืไอท าหนຌาทีไคัดกรองดยการตรวจวัดอุณหภูมิผูຌมา฿ชຌสิทธิบริวณหนຌาทีไลือกตัๅง 
(4) กรณีพบวาผูຌมีสิทธิลือกตัๅงมีอุณหภูมิสูงกินกวา 37.5 องศาซลซียส จะ฿หຌยก฿ชຌสิทธิลงคะนน฿น

คูหาพิศษซึไงอยูบริวณหนวยลือกตัๅงดียวกันพืไอมิ฿หຌปะปนกับผูຌมีสิทธิลือกตัๅงอืไน ละ อสม. จะมี
การรายงานตามขัๅนตอนของสาธารณสุขตอเป 

(5) จัด฿หຌมีจลอลกอฮอล์ส าหรับผูຌมา฿ชຌสิทธิลือกตัๅงเดຌลຌางมือ กอนขຌาเป฿นทีไลือกตัๅง ทีไตຍะตรวจสอบ
บัญชีรายชืไอละรับมอบบัตรลือกตัๅงรวมถึงกอนออกจากทีไลือกตัๅง 

(6) ผูຌมีสิทธิลือกตัๅงตຌองสวมหนຌากากอนามัยตลอดวลาทีไอยู฿นบริวณหนวยลือกตัๅง 
(7) ท าความสะอาดอุปกรณ์฿นหนวยลือกตัๅงตามวลาทีไก าหนด 

 
……………………………………………….. 

 

 



๒ 

 

การจຌงหตุเมสามารถเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅง 
           การจຌงหตทุีไเมอาจเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅง นืไองจากมีหตุอันสมควร฿หຌด านินการจຌงหตุ ดังนีๅ 

 ฿หຌจຌงหตุตอ นายทะบียนอ าภอ หรือ นายทะบียนทຌองถิไน ทีไตนมีชืไออยู฿นทะบียนบຌานู 
 ท าปຓนหนังสือ ซึไงตຌองระบุ ลขประจ าตัวประชาชน ทีไอยูตามหลักฐานทะบียนบຌาน ดยสามารถ

จຌงดຌวยตนอง หรือ มอบหมายผูຌอืไนเปยืไนทน หรือ จัดสงทางเปรษณีย์ ลงทะบียนกอนวัน
ลือกตัๅง หรือภาย฿น ็ วัน นับตวันลือกตัๅง 
 

หตุจ าป็นทีไเมอาจเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅงเดຌ 

(1)  มีกิจธุระจ าปຓนรงดวนทีไตຌองดินทางเปพืๅนทีไหางเกล 
(2)  จใบปຆวยละเมสามารถดินทางเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅงเดຌ 
(3)  ปຓนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูຌสูงอายุละเมสามารถดินทางเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅงเดຌ 
(4)  ดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
(5)  มีถิไนทีไอยูหางเกลจากทีไลือกตัๅงกินกวา 100 กิลมตร 
(6)  เดຌรับค าสัไงจากทางราชการ฿หຌเปปฏิบัติหนຌาทีไนอกขตลือกตัๅง 
(7)  มีหตุสุดวิสัยหรือหตุอืไนทีไ กกต. ก าหนด 

         กรณีทีไผูຌมีสิทธิลือกตัๅงเดຌจຌงหตุเวຌลຌว หาก฿นวันลือกตัๅงหตุดังกลาวเดຌสิๅนสุดลง ผูຌ มีสิทธิลือกตัๅง
สามารถเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅงทีไหนวยลือกตัๅงทีไตนมีสิทธิลือกตัๅงเดຌ 
 

หากเมเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅงจะถูกจ ากัดสิทธิ ดังนีๅ 

(1) สมัครรับลือกตัๅงปຓน ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับลือกปຓน ส.ว. 
(2) สมัครรับลือกปຓนก านันละผูຌ฿หญบຌาน 
(3) ขຌาชืไอรຌองขอ฿หຌถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. 
(4) ด ารงต าหนงขຌาราชการการมือง ละขຌาราชการรัฐสภาฝຆายการมือง 
(5) ด ารงต าหนงรองผูຌบริหารทຌองถิไน ลขานุการผูຌบริหารทຌองถิไน ผูຌชวยลขานุการผูຌบริหารทຌองถิไน 

ประธานทีไปรึกษาผูຌบริหารทຌองถิไน ทีไปรึกษาผูຌบริหารทຌองถิไน หรือคณะทีไปรึกษาผูຌบริหารทຌองถิไน 
(6) ด ารงต าหนงลขานุการประธานสภาทຌองถิไน ผูຌชวยลขานุการประธานสภาทຌองถิไน  ละลขานุการ

รองประธานสภาทຌองถิไน 

 

การถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดวลาครัๅงละ 2 ปี นับตวนัลือกตัๅง 
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ข้อห้ามความผิดเกีไยวกับเลือกตัๅง 
 

 หຌามมิ฿หຌผูຌมีสิทธิลือกตัๅงผูຌ฿ด฿ชຌบัตรอืไนทีไมิ฿ชบัตรลือกตัๅง ทีไเดຌรับจากกรรมการประจ าหนวยลือกตัๅง
พืไอการออกสียงลงคะนน  หากผูຌ฿ดฝຆาฝืนตຌองระวางทษจ าคุกตัๅงต  1 ปถึง 10 ป หรือปรับตัๅง
ต 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ ละ฿หຌศาลสัไงพิกถอนสิทธิลือกตัๅงผูຌนัๅนมี
ก าหนด 20 ป 
 หຌามมิ฿หຌผูຌ฿ดจง฿จท าครืไองหมายดยวิธี฿ดเวຌทีไบัตรลือกตัๅง นอกจากครืไองหมายทีไลงคะนน หากผูຌ฿ด

ฝຆาฝืนตຌองระวางทษจ าคุกเมกิน 5 ปหรือปรับเมกิน 100,000 บาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ ละ฿หຌศาลสัไง
พิกถอนสิทธิลือกตัๅงผูຌนัๅนมีก าหนด 10 ป 
 ฿นระหวางการออกสียงลงคะนน หຌามมิ฿หຌผูຌ฿ด฿ชຌครืไองมือหรืออุปกรณ์฿ด ถายภาพบัตรลือกตัๅง

พืไอ฿หຌหในครืไองหมายลงคะนน฿นคูหาลือกตัๅง หากผูຌ฿ดฝຆาฝืนตຌองระวางทษจ าคุกเมกิน 1 ปหรือปรับ
เมกิน 20,000 บาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 

 หຌามมิ฿หຌผูຌ฿ดน าบัตรลือกตัๅง฿ส฿นหีบบัตรลือกตัๅง ดยเมมีอ านาจดยชอบดຌวยกฎหมาย หรือกระท า
การ฿ด฿นบัญชีรายชืไอผูຌมีสิทธิลือกตัๅงพืไอสดงวา มีผูຌมาสดงตนพืไอออกสียงลงคะนน ดยผิดเปจาก
ความจริง หรือกระท าการ฿ดอันปຓนหตุ฿หຌมีบัตรลือกตัๅงพิไมขึๅนจากความจริง  หากผูຌ฿ดฝຆาฝืนตຌองระวาง
ทษจ าคุกตัๅงต 1 ปถึง 10 ป หรือปรับตัๅงต 20,000 ถึง 200,000 หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ ละ฿หຌศาลสัไง
พิกถอนสิทธิลือกตัๅงผูຌนัๅนมีก าหนด 20 ป 
 หຌามมิ฿หຌผูຌมีสิทธิลือกตัๅงน าบัตรลือกตัๅงทีไออกสียงลงคะนนลຌวสดงตอผูຌอืไน พืไอ฿หຌผูຌอืไนทราบวา

ตนเดຌลงคะนนลือกหรือลงคะนนเมลือกผูຌสมัครผูຌ฿ด หากผูຌ฿ดฝຆาฝืนตຌองระวางทษจ าคุกเมกิน 1 ปหรือ
ปรับเมกิน 2 หมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 

 ผูຌ฿ดขาย จ าหนาย จายจก หรือจัดลีๅยงสุราทุกชนิด ฿นขตลือกตัๅง฿นระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา
ของวันกอนวันลือกตัๅงหนึไงวัน จนถึงวลา ํ๔.์์ นาฬิกาของวันลือกตัๅง ตຌองระวางทษจ าคุกเมกิน     
ๆ ดือน หรือปรับเมกิน แเ,เเเ บาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 

 ผูຌ฿ดลนหรือจัด฿หຌมีการลนการพนันขันตอ฿ด โ กีไยวกับผลของการลือกตัๅง  ตຌองระวางทษจ าคุก
ตัๅงต แ ปถึง 5 ป หรือปรับตัๅงต โเ,000 ถึง แเเ,เเเ บาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ ละ฿หຌศาลสัไงพิกถอน
สิทธิลือกตัๅงของผูຌลนมีก าหนดสิบปละพิกถอนสิทธิสมัครรับลือกตัๅงของผูຌจัด ฿หຌมีการลน ถຌาการกระท า
ตามวรรคหนึไงปຓนการกระท าของผูຌสมัคร ตຌองระวางทษจ าคุกตัๅงต แ ปถึง แเ ป หรือปรับตัๅงต 
โเ,เเเ บาทถึง โเเ,000 บาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ ละ฿หຌศาลสัไงพิกถอนสิทธิสมัคร รับลือกตัๅงของ
ผูຌสมัครผูຌนัๅน 

 
………………………………………………… 

 
 
 
 

 

 

 

 



๘ 

การประกาศผลการเลอืกตัๅง 
 

มาตรา 17 ฿นการลือกตัๅงสมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไนขององค์กรปกครอง สวน 
ทຌองถิไน฿ดตามพระราชบัญญัตินีๅ มืไอ กกต. ตรวจสอบบืๅองตຌนลຌวมีหตุอันควรชืไอวาผล  การลือกตัๅงปຓนเป
ดยสุจริตละทีไยงธรรม ฿หຌประกาศผลการลือกตัๅงนัๅนภาย฿น 30 วันนับตวันลือกตัๅง 

 ฿นกรณีมีหตุอันควรชืไอเดຌวาการลือกตัๅงมิเดຌปຓนเปดยสุจริตหรือทีไยงธรรม เมวา
จะมี ผูຌรຌองรียนกลาวทษหรือเม ฿หຌคณะกรรมการการลือกตัๅงด านินการสืบสวนหรือเตสวน฿หຌลຌว สรใจละ
ประกาศผลการลือกตัๅง หรือจัด฿หຌมีการลือกตัๅง฿หมหรือด านินการอืไนทีไจ าปຓน ลຌวตกรณีดยรใว ตตຌองเม
ชຌากวา 60 วันนับตวันลือกตัๅง 

฿นกรณีปຓนการลือกตัๅงสมาชิกสภาทຌองถิไน มืไอมีการประกาศผลการลือกตัๅงละมี
สมาชิกสภาทຌองถิไนเดຌรับลือกกินกึไงหนึไงตตຌองเมนຌอยกวา 5 คนลຌว หากมีความจ าปຓนตຌองรียกประชุม
สภาทຌองถิไนนัๅน ฿หຌรียกประชุมละปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ ดย฿นระหวางนัๅน  ฿หຌถือวาสมาชิกสภาทຌองถิไนนัๅน
ประกอบดຌวยสมาชิกทาทีไมีอยู  

การประกาศผลการลือกตัๅงตามวรรคหนึไงละวรรคสอง เมปຓนการตัดหนຌาทีไละ 
อ านาจของ กกต.ทีไจะด านินการสืบสวน เตสวน หรือวินิจฉัย มืไอมีหตุอันควรสงสัยวาการ ลือกตัๅงมิเดຌปຓนเป
ดยสุจริตหรือทีไยงธรรม 

 

เงืไอนไขการประกาศผลการเลือกตัๅง 
มาตรา 110 ภาย฿ตຌบังคับมาตรา 111 การลือกตัๅงผูຌบริหารทຌองถิไน ฿หຌผูຌสมัครซึไงเดຌรับ

คะนนสียงลือกตัๅงมากทีไสุดละมากกวาคะนนสียงทีไเมลือกผูຌ฿ดปຓนผูຌเดຌรับลือกตัๅง ส าหรับการลือกตัๅง
สมาชิกสภาทຌองถิไน฿นขตลือกตัๅงทีไมีการลือกตัๅงสมาชิกสภาทຌองถิไนเดຌหนึไงคน ฿หຌผูຌสมัครซึไงเดຌรับคะนนสียง
ลือกตัๅงมากทีไสุดละมากกวาคะนนสียงทีไเมลือกผูຌ฿ดปຓนผูຌเดຌรับลือกตัๅง ต฿นขตลือกตัๅงทีไมีการลือกตัๅง
สมาชิกสภาทຌองถิไนเดຌ มากกวาหนึไงคน ฿หຌผูຌสมัครซึไงเดຌคะนนลือกตัๅงมากทีไสุดรียงตามล าดับลงมา฿นขต
ลือกตัๅง นัๅนละเดຌรับคะนนมากกวาคะนนสียงทีไเมลือกผูຌ฿ดปຓนผูຌเดຌรับลือกตัๅงตามจ านวนสมาชิกสภา
ทຌองถิไนทีไจะพึงมี฿นขตลือกตัๅงนัๅน 

฿นกรณีมีผูຌสมัครเดຌคะนนลือกตัๅงทากันอันปຓนหตุ฿หຌเมสามารถรียงล าดับผูຌเดຌรับ
ลือกตัๅงเดຌตามวรรคหนึไง ฿หຌผูຌสมัครทีไเดຌคะนนลือกตัๅงทากันจับสลากพืไอ฿หຌเดຌผูຌเดຌรับ ลือกตัๅงครบจ านวนทีไ
จะพึงมี฿นขตลือกตัๅงนัๅน ซึไงตຌองกระท าตอหนຌาผูຌอ านวยการการ ลือกตัๅงประจ าองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
นัๅน ตามวิธีการทีไคณะกรรมการการลือกตัๅง ประกาศก าหนด  

฿นกรณีเมมีผูຌสมัครผูຌ฿ดเดຌรับลือกตัๅงพราะหตุทีไเมเดຌคะนนมากกวาคะนนสียง  
ทีไเมลือกผูຌ฿ด ฿หຌ ผอ.กกต.จว.ประกาศ฿หຌมีการลือกตัๅง฿หม ละด านินการ฿หຌมีการรับสมัคร  ผูຌสมัครรับ
ลือกตัๅง฿หม ดยผูຌสมัครรับลือกตัๅงรายดิมทุกรายเมมีสิทธิสมัครรับลือกตัๅง฿น การลือกตัๅงทีไจะจัดขึๅน฿หม  

 
การประกาศผลการลือกตัๅง 

การประกาศผลการลือกตัๅง กรณีทีไ ผูຌสมัครรับลือกตัๅง มากกวาจ านวน ส.ถ/ผ.ถ. ทีไจะพึงมี (ม. 110) 
1. คะนนมากทีไสุด 
2. เดຌรับคะนนมากกวาคะนนทีไเมลือกผูຌ฿ด 
3. หากเมมีผูຌสมัคร฿ดเดຌคะนนตามขຌอ 2 
4. ฿หຌ ผอ.กกต.จังหวัด ประกาศ฿หຌมีการลือกตัๅง ฿หม/รับสมัคร฿หม/ผูຌสมัครดิมเมมีสิทธิ 

สมัคร 
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มาตรา 111 ฿นกรณีทีไมีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนผูຌบริหารทຌองถิไนทากับจ านวน ผูຌบริหารทຌองถิไนทีไจะ

พึงมี฿นขตลือกตัๅงนัๅน หรือ฿นกรณีทีไมีผูຌสมัครรับลือกตัๅงปຓนสมาชิกสภา ทຌองถิไนทากับหรือนຌอยกวาจ านวน
สมาชิกสภาทຌองถิไนทีไจะพึงมี฿นขตลือกตัๅงนัๅน ผูຌสมัครรับ ลือกตัๅงจะเดຌรับลือกตัๅงตอมืไอเดຌรับคะนนสียง
ลือกตัๅงเมนຌอยกวารຌอยละ 10 ของจ านวน ผูຌมีสิทธิลือกตัๅง฿นขตลือกตัๅงนัๅน ละมากกวาคะนนสียงทีไเม
ลือกผูຌ฿ด  

฿นกรณีทีไเมมีผูຌเดຌรับลือกตัๅงตามวรรคหนึไง ฿หຌผูຌอ านวยการการลือกตัๅงประจ าจังหวัด 
ประกาศ฿หຌมีการลือกตัๅง฿หม ละด านินการ฿หຌมีการรับสมัครผูຌสมัครรับลือกตัๅง฿หม ดย  ผูຌสมัครรับลือกตัๅง
รายดิมทุกรายซึไงเมเดຌคะนนมากกวาคะนนสียงทีไเมลือกผูຌ฿ด เมมีสิทธิสมัครรับลือกตัๅง฿นการลือกตัๅงทีไจะ
จัดขึๅน฿หม 

การประกาศผลการลือกตัๅง กรณีทีไผูຌสมัครรับลือกตัๅง ทากับจ านวน ส.ถ/ผ.ถ. ทีไจะพึงมี (ม. 111) 
1. คะนนเมนຌอยกวารຌอยละ 10 ของผูຌมีสิทธิ฿นขต 
2. เดຌคะนนมากกวาคะนนทีไเมลือกผูຌ฿ด 
3. หากเมมีผูຌ฿ดเดຌรับลือกตัๅง 
4. ฿หຌ ผอ.กกต.จังหวัด ประกาศ฿หຌมีการลือกตัๅง฿หม (ผูຌทีไเดຌคะนนนຌอยกวาขຌอ 2 เมมีสิทธิ

สมัครฯี 
มาตรา 112 ฿นการด านินการจัด฿หຌมีการลือกตัๅง฿หมตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111 ส าหรับ

ผูຌบริหารทຌองถิไน ฿หຌด านินการจนกวาจะมีผูຌเดຌรับลือกตัๅง  
฿นการด านินการจัด฿หຌมีการลือกตัๅง฿หมตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111 ส าหรับ สมาชิก

สภาทຌองถิไน หากเดຌจัด฿หຌมีการลือกตัๅง฿หมอีกครัๅงหนึไงลຌว ยังเมมีผูຌเดຌรับลือกตัๅง ฿หຌงดการจัด฿หຌมีการลือกตัๅง
ตอเป ละ฿หຌถือวาสภาทຌองถิไนนัๅนมีสมาชิกทาทีไมีอยูจนกวา สภาทຌองถิไนนัๅนจะครบวาระ วຌนตกฎหมายวา
ดຌวยการจัดตัๅงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะ ก าหนดจ านวนสมาชิกสภาทຌองถิไนเวຌปຓนอยางอืไน 

การลือกตัๅง฿หม ิกรณีเมมีผูຌ฿ดเดຌรับลือกตัๅง) 
การจัดการลือกตัๅง฿หมนืไองจากเมมีผูຌ฿ดเดຌรับลือกตัๅง 
  - กรณีสมาชิกสภาทຌองถิไน ฿หຌด านินการจัดการลือกตัๅงอีกครัๅงหนึไง  

- กรณีผูຌบริหารทຌองถิไน ฿หຌด านินการจัดการลือกตัๅงจนกวาจะมี ผูຌเดຌรับลือกตัๅง ิม.112) 
 

 


