
 

 
 

  

คู่มอืสื่อมวลชน 

เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

จัดท ำโดย ส ำนักประชำสัมพันธ์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 



สารบัญ 
 

                  หน้า 

 

Timeline การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    2 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ข้อมูลความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    4 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     7 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
โครงสร้างการเลือกตั้ง         8 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง     9 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง     14 
 
การประกาศผลการเลือกตั้ง     14 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง      17 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
เว็บไซต์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรติดต่อประสำนงำน     18 
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                                            การจัดการเลือกตั้ง 
 
  
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
 

กฎหมาย/
ระเบียบ 

7 ก.ย. 64 คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นสมควรให้มีการเลอืกตั้งของ อบต. บทเฉพาะกาล 
1 ต.ค. 64 คณะกรรมการการเลอืกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกต้ัง มาตรา 142 
2 ต.ค. 64 ผู้อ านวยการการเลอืกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 

เสนอรา่งประกาศให้มีการเลอืกตั้ง 
 

5 ต.ค. 64 ผู้อ านวยการการเลอืกตั้งประจ าจังหวัดให้ความเห็นชอบร่าง
ประกาศให้มีการเลือกตัง้ 

 

6 ต.ค. 64 ผู้อ านวยการการเลอืกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
ประกาศให้มีการเลือกตัง้ 

มาตรา 12 

11-15  
ต.ค. 64 

วันรับสมัครรับเลอืกตั้ง 
(มีระยะเวลาการรับสมคัรไม่นอ้ยกวา่ 5 วัน) 

มาตรา 12 

22 ต.ค. 64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร มาตรา 52 
25 ต.ค. 64 วันสุดท้ายการยื่นค าร้อง ณ สนง.กกต.จว. กรณี ผู้อ านวยการ

การเลือกต้ังประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไม่รับสมคัร 
มาตรา 55 

2 พ.ย. 64 -ประกาศก าหนดหน่วยเลือกต้ัง/ที่เลอืกตั้ง  
-ประกาศบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกต้ัง   
(ก่อนวันเลอืกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน) 

มาตรา 23
มาตรา 43 

7 พ.ย. 64 -วันสุดท้ายแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง มาตรา 28  
7 พ.ย. 64 -วันสุดท้ายการยื่นค าร้องคัดค้านการรับสมคัร มาตรา 56  
12 พ.ย. 64 การส่งหนังสอืแจ้งเจ้าบา้น  

(ก่อนวันเลอืกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน) 
มาตรา 43 

 

  

Timeline 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กฎหมาย/
ระเบียบ 

17 พ.ย. 64 -วันสุดท้ำยเปลี่ยนแปลงหน่วยเลอืกตั้ง/ที่เลอืกตั้ง  
-วันสุดท้ำยเพิม่ชื่อ ถอนชื่อ 
 
-วันสุดท้ำย กกต. วินิจฉัยสิทธสิมคัร 

มาตรา 23
มาตรา 44  
มาตรา 45 
มาตรา 56 

20 พ.ย. 64 วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร มาตรา 58 
21-27  

พ.ย. 64 
การแจ้งเหตุที่ไมอ่าจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   
(ภายใน 7 วันก่อนวันเลอืกตั้ง) 

มาตรา 40 

27 พ.ย. 64 -วันสุดท้ายการพิจารณาของศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาค 
กรณีวินิจฉัยสิทธสิมัคร 

มาตรา 56 

28 พ.ย. 64 วันเลือกตั้ง  
29 พ.ย.- 5 

ธ.ค. 64 
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลอืกตั้ง  
(ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกต้ัง) 

มาตรา 40 

13 ธ.ค. 64 วันสุดท้ายจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มสีิทธเิลอืกตั้งเพือ่จัดท าบัญชีผู้
ถูกจ ากัดสิทธิ  

ข้อ 216 

28 ธ.ค. 64 วันสุดท้ายประกาศผลการเลอืกตั้ง กรณีไมม่ีเรือ่งร้องเรยีน มาตรา 17 
27 ม.ค. 65 -วันสุดท้ำยประกำศผลกำรเลือกต้ัง กรณมีีเรือ่งร้องเรยีน  

-วันสุดท้ำยกำรจัดท ำบญัชีรำยชื่อผู้ถูกจ ำกัดสิทธิ  
มาตรา 17 

ข้อ 66 
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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ข้อมูลความรู้ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

จ านวนองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 76 จังหวัด  
องค์การบริหารส่วนต าบล 5,300 แห่ง 

 
ข้อมูลจ านวนองค์การบริหารส่วนต าบลแยกรายจังหวัด 

ข้อมูล ณ วันท่ี 9 ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน  
โดย กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 2  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 

 
ล าดับ จังหวัด จ านวน อบต.(แห่ง) 

1 กระบี่ 46 
2 กาญจนบุรี 72 
3 กาฬสินธุ์ 71 
4 ก าแพงเพชร 64 
5 ขอนแก่น 140 
6 จันทบุรี 34 
7 ฉะเชิงเทรา 74 
8 ชลบุรี 49 
9 ชัยนาท  20 
10 ชัยภูมิ 106 
11 ชุมพร 50 
12 เชียงราย 70 
13 เชียงใหม่ 89 
14 ตรัง 75 
15 ตราด 28 
16 ตาก 49 
17 นครนายก 39 
18 นครปฐม 90 
19 นครพนม 81 
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ล าดับ จังหวัด จ านวน 
20 นครราชสีมา 243 
21 นครศรีธรรมราช 130 
22 นครสวรรค์ 121 
23 นนทบุรี 23 
24 นราธิวาส 72 
25 น่าน 80 
26 บุรีรัมย์ 145 
27 บึงกาฬ 39 
28 ปทุมธานี 35 
29 ประจวบคีรีขันธ์ 44 
30 ปราจีนบุรี 55 
31 ปัตตานี 96 
32 พระนครศรีอยุธยา 121 
33 พังงา 36 
34 พัทลุง 24 
35 พิจิตร 73 
36 พิษณุโลก 76 
37 เพชรบุรี 69 
38 เพชรบูรณ์ 102 
39 แพร่ 57 
40 พะเยา 36 
41 ภูเก็ต 6 
42 มหาสารคาม 123 
43 แม่ฮ่องสอน 42 
44 มุกดาหาร 29 
45 ยะลา 47 
46 ยโสธร 63 
47 ร้อยเอ็ด 129 
48 ระนอง 18 
49 ระยอง 37 
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ล าดับ จังหวัด จ านวน 
50 ราชบุรี 75 
51 ลพบุรี 102 
52 ล าปาง 59 
53 ล าพูน 17 
54 เลย 71 
55 ศรีสะเกษ 179 
56 สกลนคร 74 
57 สงขลา 92 
58 สตูล 34 
59 สมุทรปราการ 26 
60 สมุทรสงคราม 26 
61 สมุทรสาคร 22 
62 สระบุรี 70 
63 สระแก้ว 49 
64 สุพรรณบุรี 80 
65 สิงห์บุรี 33 
66 สุโขทัย 69 
67 สุราษฎร์ธานี 97 
68 สุรินทร์ 144 
69 หนองคาย 48 
70 หนองบัวล าภู 43 
71 อ่างทอง 43 
72 อุดรธานี 109 
73 อุตรดิตถ ์ 53 
74 อุทัยธานี 49 
75 อุบลราชธานี 179 
76 อ านาจเจริญ 39 

รวม 5,300 
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เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
การได้มาซึ่ง "นายก อบต. และ สมาชิก อบต." นั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  
โดยก าหนดเขตเลือกตั้งและจ านวนไว้ ดังนี้  

1. เขตเลือกตั้ง 
1.1 นายก อบต. ใช ้"เขตต าบล" เป็นเขตเลือกตั้ง  
1.2 สมาชิก อบต. ใช้ "เขตหมู่บ้าน" เป็นเขตเลือกตั้ง ยกเว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎร 

ไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน และรวมกันแล้ว 
มีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน 

     2. จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน "สมาชิกสภา อบต." พิจารณาจากเขตเลือกตั้ง (หมู่บ้าน) ละ 1 คน แต่หาก อบต.ใด        
มีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้สภา อบต. นั้น (ประกอบด้วยสมาชิก 6 คน) แบ่งได้ ดังนี ้

2.1 ถ้าม ี1 เขตเลือกตั้งให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ ส.อบต. 6 คน 
2.2 ถ้าม ี2 เขตเลือกตั้งให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 3 คน 
2.3 ถ้าม ี3 เขตเลือกตั้ง ให้ม ีส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 2 คน 
2.4 ถ้าม ี4 เขตเลือกตั้งให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนก่อน แล้วเพ่ิมให้เขต

เลือกตั้งที่มีจ านวนราษฎรมากท่ีสุด 2 เขตเลือกตั้งแรกเขตเลือกตั้งละ 1 คน 
2.5 ถ้าม ี 5 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนและเพิ่มให้เขตเลือกตั้งที่

มีจ านวนราษฎรมากท่ีสุดอีก 1 คน 
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โครงสร้างการเลอืกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
1. เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  

1.1 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  
1.2 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล (3 คน) 
1.3 คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล (9 คน) 
1.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง (อย่างน้อยที่เลือกตั้งละ 2 คน)  
1.5 เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 
 

2. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่  
  2.1 คณะท างานรับสมัคร (เขตละ 3-5 คน . 1 ชุด ๆ ละ 5 คน) 
  2.2 คณะท างานรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง วันละ 2 ชุด ๆ ละ 2 คน  
  2.3 คณะท างานประทับตราบัตรเลือกตั้ง  

2.4 คณะท างานรับจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ประมาณ 10 หน่วยต่อชุด ๆ ละ 2 คน  
2.5 ผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (อสม.) 

บุคลากรในกระบวนการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 



9 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้มัครรบัเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 49 
และมาตรา 50 ประกอบพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่ วนต าบล พ.ศ.  2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ได้ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (2)  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภ าองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีอายุ   
ไม่ต่ ากว่า  25  ปี นับถึงวัน เลือกตั ้ง  ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับ เลือกตั้ง เป็นนายก องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง  
 (3)  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร 
รับเลือกตัง้ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (4)  ส าหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องส าเร็จการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา  

 2. ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
 (4)  เ ป ็น บ ุค ค ล ผู ้ม ีล ัก ษ ณ ะ ต ้อ ง ห ้า ม ม ิ ใ ห ้ใ ช ้ส ิท ธ ิเ ล ือ ก ตั ้ง ต า ม ม า ต ร า  3 9  ( 1 )  
เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช (2) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด
หรือไม่ หรือ (4) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
 (5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ  
สมัครรับเลือกตั้ง 
 (6) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 (10) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อ 
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด  
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต 
น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
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 (11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
 (12) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
 (13) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
 (15) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (16) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ  
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (18) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่
โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
 (19) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปี   
นับถึงวันเลือกตั้ง 
 (20) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามมาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 (23) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือจะกระท ากับหรือให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (24) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย 
ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อ 
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่  
ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 
จนถึงวันเลือกตั้ง 
 (26) ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 

 
********************************* 
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3. การสมัครรับเลือกตั้ง  
 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมทั้ง
หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้ 
 3.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
 (1) ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1  
 (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ รูปภาพที่ พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง  
ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จ านวนตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
 (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 (4) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
 (5) ใบรับรองแพทย์ 
 (6) หลักฐานการศึกษา  
                   (7) หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 
เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2  
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดส าเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     
3 ปี (2561 , 2562 , 2563) ได้ที่ส านักงานสรรพากรเขตพ้ืนที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
                   (8) หลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครน ามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ี
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ 11 
 3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง  
      (1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1,000 บาท 
                        (2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2,500 บาท 

 
 อนึ่ง การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร 
มีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่  
20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 

 

********************************* 
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คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(1) สัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง 
(3) มีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

นับถึงวันเลือกตั้ง 
(4) คุณสมบัติอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

               ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง ภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเดียวกัน อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 
น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมี 
 
บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามมาตรา 39 

(1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(4) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(5) มีลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 
ขั้นตอนการเลือกตั้ง 
         ในวันเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลา 08.00 น. ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้กล่าวเปิดการออกเสียง
ลงคะแนนแล้ว การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) ตรวจสอบรายชื่อและล าดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่หน่วยเลือกตั้ง  
(2) ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการ หรือ  หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร  

(3) เมื่อแสดงตนแล้วลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และที่ต้น
ขั้วบัตรเลือกตั้ง แล้วรับบัตรเลือกตั้ง และหลักฐานแสดงตน เพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน  

(4) เ มื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไ ด้ รั บบั ต ร เ ลื อ กตั้ ง แ ล้ ว  ใ ห้ ไ ป ยั ง คู ห าล งคะแนนแล้ ว ท า   
เครื่องหมายกากบาท (x) เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หากไม่
ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท า เครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง
ให้เรียบร้อย 

(5) น าบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตร เลือกตั้งด้วยตนเอง 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ก าหนดจ านวนผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งต่ อหน่ วย เลื อกตั้ ง ให้น้ อยลง เ พ่ือลดความแออัด 
ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(2) การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง 
(3) จั ด ใ ห้ มี  อ ส ม .  เ พ่ื อ ท า หน้ า ที่ คั ด ก ร อ ง โ ดย กา ร ต ร ว จ วั ด อุณ หภู มิ ผู้ ม า ใ ช้ สิ ท ธิ 

บริเวณหน้าที่เลือกตั้ง  
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(4) กรณีพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิ

ลงคะแนนคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพ่ือมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอ่ืน และ อสม.  
จะมีการรายงานตามข้ันตอนของสาธารณสุขต่อไป 

(5) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง  
ที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรับมอบบัตรเลือกตั้งรวมถึงก่อนออกจากท่ีเลือกตั้ง 

(6) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง 
(7) ท าความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่ก าหนด 

การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
           การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้ด าเนินการแจ้งเหตุ ดังนี้ 

1. ให้แจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนอ าเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
2. ท าเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุ เลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดย

สามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้ง 
หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 

(ก) การแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้แจ้งเหตุเข้าที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th 
หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote  หัวข้อ การแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
(1) มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นท่ีห่างไกล 
(2) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
(3) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
(4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
(5) มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 
(6) ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 
(7) มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ี กกต. ก าหนด 

         กรณีที่ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ 

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจ ากัดสิทธิ ดังนี้ 
(1) สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
(2) สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
(3) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. 
(4) ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
(5) ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร 

ท้ อ ง ถิ่ น  ป ระธ านที่ ป รึ กษาผู้ บ ริ ห า รท้ อ งถิ่ น  ที่ ป รึ กษ าผู้ บ ริ ห า รท้ อ งถิ่ น  ห รื อคณะที่ ป รึ กษ า 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(6) ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น   
และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น 

 
การถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
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ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับเลือกตั้ง 

 
1. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอ่ืนที่มิใช่บัตรเลือกตั้ง ที่ได้รับจากกรรมการประจ าหน่วย

เลือกตั้งเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับ 
ตั้ งแต่  20,000 บาทถึ ง  200,000 บาท  หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ศาลสั่ ง เ พิกถอนสิทธิ เลื อกตั้ ง 
นั้นมีก าหนด 20 ปี 

2. ห้ามมิให้ผู้ ใดจงใจท าเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง  นอกจากเครื่องหมายที่
ล งคะแนน  หากผู้ ใ ดฝ่ าฝื นต้ อ งระวาง โทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น  5 ปีหรื อปรั บ ไม่ เ กิ น  100,000 บาท   
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก าหนด 10 ปี 

3. ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด  ถ่ายภาพ 
บัตรเลือกตั้ งเ พ่ือให้ เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ ง  หากผู้ ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

4. ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือ
กระท าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่า  มีผู้มาแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนน   
โดยผิดไปจากความจริง หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมข้ึนจากความจริง หากผู้ใดฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้ งแต่  1 ปีถึง 10 ปี  หรือปรับตั้ งแต่  20,000 ถึง 200,000 หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 

5. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้อ่ืน
ทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่ เลือกผู้สมั ครผู้ ใด  หากผู้ ใดฝ่ าฝืนต้องระวาง 
โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

6. ผู้ ใดขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ ง ในระหว่าง 
เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันเลือกตั้ง ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน  6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

7. ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง  ต้องระวาง 
โทษจ าคุกตั้ งแต่  1 ปีถึ ง  5 ปี  หรือปรับตั้ งแต่  20 ,000 ถึง  100 ,000 บาท หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีก าหนดสิบปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด ให้มี
การเล่น ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่  1 ปีถึง 10 ปี 
หรือปรับตั้ งแต่  20 ,000 บาทถึ ง  200 ,000 บาท หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ศาลสั่ ง เ พิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 

การประกาศผลการเลอืกตั้ง 
มาตรา 17 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ กกต. ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ
และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น  แล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่
ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
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 ในกรณีเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง
และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คนแล้ว หากมีความจ าเป็นต้องเรียก
ประชุมสภาท้องถิ่นนั้น ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยในระหว่างนั้น  ให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่  

 การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการตัดหน้าที่
และ อ านาจของ กกต.ที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการ  เลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
 

เงื่อนไขการประกาศผลการเลือกตั้ง 
มาตรา 110 ภายใต้บังคับมาตรา 111 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามล าดับลงมาในเขต
เลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

 ในกรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดับผู้
ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบ
จ านวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระท าต่อหน้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นนัน้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศก าหนด  

 ในกรณีไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนน
เสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ให้ ผอ.กต.จว.ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับ
เลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่  

 

การประกาศผลการเลือกตั้ง 
การประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีที่ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง มากกว่าจ านวน ส.ถ/ผ.ถ. ที่จะพึงม ี(ม. 110) 

1. คะแนนมากที่สุด 
2. ได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด 
3. หากไม่มีผู้สมัครใดได้คะแนนตามข้อ 2 
4. ให้ ผอ.กกต.จังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่/รับสมัครใหม่/ผู้สมัครเดิมไม่มีสิทธิ 

สมัคร 
มาตรา 111 ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ านวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึง

มีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่
เลือกผู้ใด  

ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง
รายเดิมทุกรายซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะ
จัดขึ้นใหม ่
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การประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เท่ากับจ านวน 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 ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111 ส าหรับ

ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ด าเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง  
 ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111 ส าหรับสมาชิก

สภาท้องถิ่น หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้ง
ต่อไป และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่นนั้นจะครบวาระ เว้นแต่กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
การเลือกตั้งใหม่ (กรณีไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง) 
การจัดการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง 
  - กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง  

- กรณีผู้บริหารท้องถิ่น ให้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง (ม.112) 
 
 

******************************* 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง QR CODE 
พระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
 
 

 

พระราชบัญญัต ิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหา
เสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหา
เสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

คู่มือการรับสมัครรับเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 
 
 



 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

กระทรวงมหาดไทย 
 

 กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 กรมประชาสมัพันธ ์
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เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                     https://www.ect.go.th/ 

 

     http://www.moi.go.th/ 

 

https://www.dopa.go.th/ 

 

http://www.dla.go.th/ 

 

                   http://www.dla.go.th 

 

 

https://www.prd.go.th 
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รายชื่อผู้ประสานงาน 
 

ผู้ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

 นางสาวพัชรินทร์  รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ ์
      โทร 081 8812091 , 02 1417908 
 นางสาวอาภรณ ์ ศุภเดโชชัย รองผูอ้ านวยการส านักประชาสัมพันธ ์

      โทร 081 8196610 , 02 1417909 
 นางสาวเกวลิน แก้ววาร ี ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์และผลิตขา่ว 

      โทร 099 2192963 , 02 1417922 
 นางเทียนลดา    ประยงค์  ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

      โทร 083 1244041 , 02 1412621 
 นางสาวปิยะวัน   ชาตะสุภณ ผู้อ านวยการฝ่ายโสตทศันูปกรณ ์

      โทร 065 8285365 , 02 1417910 
 

ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)  
120 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองหอ้ง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 02 1418888 โทรสาร 02 1438503  
สายด่วนเลือกต้ัง 14444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


