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ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี
เทศบาลแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. เทศบาลนคร (ทน.) มี 4 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร ได้ เขตละ 6 คน
2. เทศบาลเมือง (ทม.) มี 3 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ได้ เขตละ 6 คน
3. เทศบาลตาบล (ทต.) มี 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบล ได้ เขตละ 6 คน
ข้อมูลจานวนเทศบาล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงปัจจุบัน
(ข้อมูลจากกลุ่มงาน กม.และระเบียบท้องถิ่น 2 )
จานวน 76 จังหวัด
เทศบาลนคร 30 แห่ง
เทศบาลเมือง 195 แห่ง
เทศบาลตาบล 2,247 แห่ง
*******************

๒

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๙
และมาตรา ๕๐ ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตร า 15 และมาตรา 48 เบญจ ได้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ ส มั ค ร
รับเลือกตั้ง
๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
( ๒ ) ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต้ อ ง มี อ า ยุ ไ ม่ ต่ า ก ว่ า
๒๕ ปี นั บ ถึ ง วั นเ ลื อ ก ตั้ ง ส า ห รั บ ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป็ น นา ย ก เ ท ศม น ต รี ต้ อ ง มี อ า ยุ
ไม่ต่ากว่า ๓5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) สาหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
๒. ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ (๑) เป็นภิกษุสามเณร
นักพรตหรือนักบวช (๒) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ หรือ (๔) วิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) อยู่ ร ะหว่างถูกระงับ การใช้สิ ทธิส มัครรับเลื อกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิ ทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
(๖) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง ๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถู กสั่ งให้ พ้ น จากราชการ หน่ว ยงานของรัฐ หรือรัฐ วิส าหกิจเพราะทุจริ ตต่อหน้า ที่
หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยต้ องค าพิ พากษาอั นถึ งที่ สุ ดว่ ากระท าความผิ ดต่ อต าแหน่ งหน้ าที่ ราชการหรื อต่ อ
ตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อความผิ ด เกี่ย วกั บ ทรัพย์ ที่ก ระท าโดยทุ จริ ตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิ ด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต
นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
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(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๗) เคยพ้น จากตาแหน่ งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๘) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่
โดยได้พ้นโทษหรือต้องคาพิพากษามายังไม่ถึง ๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๑๙) เคยถู ก ถอดถอนออกจากต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย
ว่ าด้ วยการลงคะแนนเสี ยงเพื่ อถอดถอนสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรื อผู้ บริ หารท้ องถิ่ น แล้ วแต่ กรณี มายั งไม่ ถึ ง ๕ ปี
นับถึงวันเลือกตั้ง
(๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่ น
ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒๑) เคยถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ งและยัง ไม่ พ้ น ๕ ปี นั บ แต่วั น ที่ พ้ นจากการถู ก เพิ ก ถอน
สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๒๓) เคยพ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับหรือจะกระทากับหรือให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
และยังไม่พ้น ๕ ปี นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย
ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอานาจ หรือปฏิบัติ การไม่ชอบด้วยหน้าที่และอานาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่
ศักดิ์ตาแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น ๕ ปี นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง
(26) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
……………………………………………..
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๓. การสมัครรับเลือกตั้ง
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเทศบาล พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้
๓.๑ หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑
(๒) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรงไม่ ส วมหมวก หรื อ รู ป ภาพที่ พิ ม พ์ ชั ด เจนเหมื อ นรู ป ถ่ า ยของตนเอง
ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จานวนตามที่ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาเทศบาลกาหนด
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๔) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(๕) ใบรับรองแพทย์
(๖) หลักฐานการศึกษา (กรณีสมัครนายกเทศมนตรี)
(7) หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒
ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสาเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
๓ ปี (๒๕๖1 , ๒๕๖2 , ๒๕๖3) ได้ที่สานักงานสรรพากรเขตพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) สมาชิกสภาเทศบาล
 เทศบาลนคร 5,000 บาท
 เทศบาลเมือง 3,000 บาท
 เทศบาลตาบล 2,000 บาท
(๒) นายกเทศมนตรี
 เทศบาลนคร 10,000 บาท
 เทศบาลเมือง 8,000 บาท
 เทศบาลตาบล 5,000 บาท

อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติและ
หลักฐานการสมัครก่อนสมัครรับ
เลือกตั้งนะจ๊ะ

อนึ่ ง การสมัครรับเลื อกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลั กษณะต้องห้ ามในการสมัคร
มีโ ทษตามมาตรา ๑๒๐ ที่ บั ญญั ติว่ า ผู้ ใดลงสมั ครรั บเลื อกตั้ งโดยรู้ อยู่ แล้ ว ว่ าตนเป็ นผู้ ขาดคุ ณสมบั ติ ห รื อ
มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามในการสมั ค รรั บ เลื อกตั้ ง ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ตั้ งแต่ ๑ ปี ถึ ง ๑๐ ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนด ๒๐ ปี
………………………………………………

๕

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(1) สัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
(4) คุณสมบัติอื่น ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาลกาหนด
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง ภายในเทศบาล
เดีย วกัน อันทาให้ บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลื อกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี นับถึงวัน
เลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมี

ขั้นตอนการเลือกตั้ง
ในวันเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลา 08.00 น. ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้กล่าวเปิด การออก
เสียงลงคะแนนแล้ว การใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนมีขั้นตอนดังนี้
(1) ตรวจสอบรายชื่อและลาดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่หน่วยเลือกตั้ง
(2) ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวประชาชน
ที่ห มดอายุ หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ของทางราชการ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี รู ป ถ่ า ย และหมายเลข
ประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
(3) เมื่อแสดงตนแล้วลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และที่ต้นขั้วบัตร
เลือกตั้ง แล้วรับบัตรเลือกตั้ง และหลักฐานแสดงตน เพื่อไปออกเสียงลงคะแนน
(4) เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ไปยังคูหาลงคะแนนแล้วทา เครื่องหมายกากบาท (x)
เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัคร
ผู้ใด ให้ทา เครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย
(5) นาบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตร เลือกตั้งด้วยตนเอง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019
กาหนดหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) กาหนดจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลงเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
(2) การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง
(3) จัดให้มี อสม. เพื่อทาหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง
(4) กรณีพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนใน
คูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น และ อสม. จะมี
การรายงานตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป
(5) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สาหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่โต๊ะตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อและรับมอบบัตรเลือกตั้งรวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้ง
(6) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง
(7) ทาความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่กาหนด
………………………………………………..

๖

การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้ดาเนินการแจ้งเหตุ ดังนี้
 ให้แจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนอาเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทาเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุ เลขประจาตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถ
แจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนก่อนวัน
เลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตัง้

เหตุจาเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(1) มีกิจธุระจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
(2) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(3) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
(5) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
(6) ได้รับคาสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
(7) มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กาหนด
กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
(1) สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
(2) สมัครรับเลือกเป็นกานันและผู้ใหญ่บ้าน
(3) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
(4) ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
(5) ดารงตาแหน่ งรองผู้บ ริ หารท้องถิ่น เลขานุการผู้ บริหารท้องถิ่น ผู้ ช่ว ยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
(6) ดารงตาแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการ
รองประธานสภาท้องถิ่น

การถูกจากัดสิทธิ กาหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง

7

ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับเลือกตั้ง
 ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่ บัตรเลือกตั้ง ที่ได้รับจากกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
เพื่ อ การออกเสี ย งลงคะแนน หากผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ตั้ ง แต่ 1 ปี ถึ ง 10 ปี หรื อ ปรั บ ตั้ ง
แต่ 20,000 บาทถึ ง 200,000 บาท หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง ปรั บ และให้ ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ผู้ นั้ น มี
กาหนด 20 ปี
 ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทาเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน หากผู้ใด
ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกาหนด 10 ปี
 ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
 ห้ามมิให้ผู้ใดนาบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทา
การใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่า มีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนน โดยผิดไปจาก
ความจริง หรือกระทาการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกาหนด 20 ปี
 ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนาบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่า
ตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปีหรือ
ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
 ผู้ใดขาย จาหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
 ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกาหนดสิบปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด ให้มีการเล่น ถ้าการกระทา
ตามวรรคหนึ่ งเป็ น การกระท าของผู้ ส มัค ร ต้ องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่ 1 ปีถึ ง 10 ปี หรื อปรั บตั้ง แต่
20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งของ
ผู้สมัครผู้นั้น
…………………………………………………

๘

การประกาศผลการเลือกตั้ง
มาตรา 17 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ กกต. ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผล การเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่า
จะมี ผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้ว เสร็จและ
ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือดาเนินการอื่นที่จาเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่ต้องไม่
ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ในกรณีเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งและมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คนแล้ว หากมีความจาเป็นต้องเรียกประชุม
สภาท้ อ งถิ่น นั้ น ให้ เ รี ย กประชุ ม และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ โดยในระหว่ า งนั้ น ให้ ถื อ ว่ า สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น นั้ น
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และ
อานาจของ กกต.ที่จะดาเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการ เลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

เงื่อนไขการประกาศผลการเลือกตั้ง
มาตรา 110 ภายใต้บังคับ มาตรา 111 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง สาหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลาดับลงมาในเขต
เลือกตั้ง นั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ไ ด้รับเลือกตั้งตามจานวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลาดับผู้ได้รับ
เลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับ เลือกตั้งครบจานวนที่
จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระทาต่อหน้าผู้อานวยการการ เลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกาหนด
ในกรณีไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียง
ที่ไม่เลื อกผู้ ใด ให้ ผอ.กกต.จว.ประกาศให้ มีการเลือกตั้งใหม่ และดาเนินการให้ มีการรับสมัคร ผู้ส มัครรับ
เลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใน การเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่
การประกาศผลการเลือกตั้ง
การประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีที่ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง มากกว่าจานวน ส.ถ/ผ.ถ. ที่จะพึงมี (ม. 110)
1. คะแนนมากที่สุด
2. ได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด
3. หากไม่มีผู้สมัครใดได้คะแนนตามข้อ 2
4. ให้ ผอ.กกต.จังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ใหม่/รับสมัครใหม่/ผู้สมัครเดิมไม่มีสิทธิ
สมัคร
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มาตรา 111 ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจานวน ผู้บริหารท้องถิ่นที่จะ
พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา ท้องถิ่นเท่ากับหรือน้อยกว่าจานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับ เลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่
เลือกผู้ใด
ในกรณี ที่ไ ม่ มี ผู้ ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ งประจ าจั ง หวั ด
ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และดาเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
รายเดิมทุกรายซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะ
จัดขึ้นใหม่
การประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เท่ากับจานวน ส.ถ/ผ.ถ. ที่จะพึงมี (ม. 111)
1. คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิในเขต
2. ได้คะแนนมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด
3. หากไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง
4. ให้ ผอ.กกต.จังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่าข้อ 2 ไม่มีสิทธิ
สมัครฯ)
มาตรา 112 ในการดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111 สาหรับ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ดาเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง
ในการดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111 สาหรับ สมาชิก
สภาท้องถิ่น หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้ง
ต่อไป และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่า สภาท้องถิ่นนั้นจะครบวาระ เว้นแต่กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ กาหนดจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้เป็นอย่างอื่น
การเลือกตั้งใหม่ (กรณีไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง)
การจัดการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง
- กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง
- กรณีผู้บริหารท้องถิ่น ให้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งจนกว่าจะมี ผู้ได้รับเลือกตั้ง (ม.112)

