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	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีหน้าท่ีและอำานาจเก่ียวกับการจัดการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 การออกเสียง
ประชามติ	 และการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
ให้เป็นไปโดยสุจริตเท่ียงธรรม		และชอบด้วยกฎหมาย

	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การเลือกต้ังท้องถ่ิน		สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงได้จัดทำาสาระน่ารู้เก่ียว
กับการเลือกต้ังท้องถ่ิน	โดยแยกเป็นชุด	ๆ	ท่ีสำาคัญ	ได้แก่	

	 1.		108	ความรู้เก่ียวกับการเลือกต้ังท้องถ่ิน
	 2.	 ความรู้เก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ินและวัฒนะธรรมทาง 

																			การเมือง
	 3.		ความรู้เก่ียวกับผู้สมัครรับเลือกต้ังท้องถ่ิน
	 4.	 ความรู้เก่ียวกับผู้มีสิทธิเลือกต้ังและกระบวนการลงคะแนน 

																			เลือกต้ังท้องถ่ิน
	 5.		ความรู้เก่ียวกับความผิดตามกฎหมายเลือกต้ังท้องถ่ิน
	 6.		ความรู้เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท้องถ่ิน
	 ความรู้เก่ียวกับผู้สมัครรับเลือกต้ัง	 เล่มน้ีเขียนโดย	นายชัชวาล	 สุขหล้า

ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมความเป็นพลเมือง	 นายศิริชัย	 วิริยพงษ์	 ผู้อำานวยการ
สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาจังหวัดนครราชสีมา	 นายพงษ์เกตุ		
เติมกิจธนสาร	 ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาจังหวัด 
สระแก้ว	 ร.ต.อ.ชนินทร์	 น้อยเล็ก	 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมายและคดี			 
ดร.สุชาติ	 ใจภักดี	 ผู้เช่ียวชาญพิเศษ	หวังเป็นอย่างย่ิงว่าประชาชนผู้สนใจโดยท่ัวไป
จะได้ศึกษาเพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกต้ังท้องถ่ินตามสมควร 
และจะได้รับความร่วมมือจากแกนนำาและเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่	 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
การเลือกต้ังต่อไป

	 	 	 	 														สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
พฤษภาคม	2562
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 การเลือกต้ังเป็นกระบวนการสำาคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะใช้สิทธิในการลงคะแนนเลือกผู้แทน 
ไปทำาหน้าท่ีแทนตน	 ท้ังในด้านบริหารและด้านนิติบัญญัติกฎหมายได้กำาหนด
จำานวนและวิธีการได้มาของผู้ท่ี	 จะไปทำาหน้าท่ีดังกล่าวไว้เพ่ือให้สามารถเป็น
ตัวแทนของสมาชิกในแต่ละพ้ืนท่ีอย่างแท้จริงการกำาหนดพ้ืนท่ีดังกล่าวเรียกว่า
เขตเลือกต้ังโดยมีจำานวนผู้แทน	 ของแต่ละเขตเลือกต้ังแตกต่างกันไปเช่นการ 
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลกำาหนดให้พ้ืนท่ีของหมู่บ้านเป็นเขต
เลือกต้ังและมีผู้แทนได้1คนหรือการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลมีการกำาหนดพ้ืนท่ี 
ในเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกต้ังมีผู้แทนได้เขตละ	6	คน		หรือการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรได้กำาหนดพ้ืนท่ีในจังหวัดเป็นเขตเลือกต้ัง	 โดยถือเอาจำานวนราษฎรใน
จังหวัดน้ัน	ๆ	เป็นเกณฑ์ในการกำาหนดเขตเลือกต้ังมีผู้แทนได้เขตละ	1	คน	เป็นต้น
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 การปกครองส่วนท้องถ่ินแบ่งโครงสร้างออกเป็น	 ฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติบัญญัติ		โดยผู้ท่ีทำาหน้าท่ีในฝ่ายบริหารคือผู้บริหารท้องถ่ิน	และฝ่ายนิติบัญญัติ
คือ	สมาชิกสภาท้องถ่ิน	ท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชนในท้องถ่ินน้ัน	
	 พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
พ.ศ.	2562	ได้กำาหนดเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน	ดังน้ี
	 1.	การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน	ได้แก่		นายก	อบจ.		นายกเทศมนตรี
นายก	 อบต.	 ผู้ว่า	 กทม.	 และนายกเมืองพัทยาใช้เขตองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินน้ันๆ	เป็นเขตเลือกต้ัง
	 2.	การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินได้กำาหนดเขตเลือกต้ังไว้	ดังน้ี
	 	 2.1	การเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	(สก.)	ให้เขตเป็น
เขตเลือกต้ังถ้าเขตใดมีจำานวนราษฎรเกินหน่ึงแสนห้าหม่ืนคนให้แบ่งเขตน้ันออก
เป็นเขตเลือกต้ังตามจำานวนสมาชิกสภา	กทม.	ท่ีจะพึงมี
	 	 2.2	การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	(ส.อบจ.)	
ให้ถือเขตอำาเภอเป็นเขตเลือกต้ัง	 ในกรณีท่ีอำาเภอใดมีสมาชิกเกินกว่าหน่ึงคน 
ให้แบ่งอำาเภอเป็นเขตเลือกต้ัง	เท่ากับจำานวนสมาชิกท่ีจะพึงมีของอำาเภอ	น้ัน
	 	 2.3	 การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำาบล	 (ทต.)	 ให้แบ่งเขต 
เลือกต้ังเป็นสองเขตเลือกต้ังการเลือกต้ัง	สมาชิกสภาเทศบาลเมือง	(ทม.)	ให้แบ่งเขต
เทศบาลออกเป็นสามเขตเลือกต้ัง	การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนคร	(ทน.)	หรือ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยา	 ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาออก
เป็นส่ีเขตเลือกต้ังและจะต้องมีจำานวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกต้ัง 
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	 2.4	การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล	 (ส.อบต.)	 ให้ถือ
เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ัง	 จะเว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาตำาบล	 และองค์การ
บริการส่วนตำาบลจะกำาหนดได้เป็นอย่างดี
	 2.5	การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน	ให้ถือเขตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	น้ันเป็นเขตเลือกต้ังเว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันจะกำาหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน	
	 ท้ังน้ี	 ในการแบ่งเขตเลือกต้ัง	 ให้จัดให้มีจำานวนราษฎรในแต่ละ 
เขตเลือกต้ังใกล้เคียงกันมากท่ีสุดและพ้ืนท่ีต้องติดต่อกัน	 เว้นแต่ตามสภาพ
พ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทำาให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกต้ัง	 ให้ติดต่อกัน 
ได้จึงกำาหนดให้เขตเลือกต้ังมีพ้ืนท่ีไม่ติดต่อกันเท่าท่ีจำาเป็นก็ได้
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	 หน่วยเลือกต้ัง	 คือ	 ท้องท่ีท่ีกำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้ทำาการออกเสียง 
ลงคะแนน	ณ	ท่ีเลือกต้ังได้ท่ีเลือกต้ังหน่ึง	โดยการกำาหนดหน่วยเลือกต้ังเป็นอำานาจ
หน้าท่ีของผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดการเลือก
ต้ังในการกำาหนดหน่วยเลือกต้ังจะต้องคำานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้ 
สิทธิเลือกต้ังของราษฎรตามหลักเกณฑ์	ดังน้ี
	 1.	 ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกต้ัง	 กรณีหมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิ 
เลือกต้ังน้อยจะให้รวมหมู่บ้านต้ังแต่สองหมู่บ้านข้ึนไปเป็นหน่วยเลือกต้ังเดียวกันก็ได้
	 2.	 ถือเกณฑ์จำานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังหน่วยละหน่ึงพันคนเป็นประมาณ 
แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการเดินทางไปลงคะแนนเลือก
ต้ังจะคำานวณหน่วยเลือกต้ังเพ่ิมข้ึนโดยให้มีจำานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังน้อยกว่าจำานวน
ดังกล่าวได้
	 สำาหรับท่ีเลือกต้ัง	คือ	สถานท่ีท่ีกำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังทำาการลงคะแนน
ท้ังน้ี	 ท่ีเลือกต้ังต้องเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าออกได้สะดวก	และ 
มีป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดงขอบเขตบริเวณของท่ีเลือกต้ัง

      
  

หน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง
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 รธน.	 2560	 บัญญัติให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินตามวิธีการและรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีและอำานาจดูแลและจัดทำา
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ในท้องถ่ิน	 รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน 
ในท้องถ่ิน	 โดยมีผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้มีหน้าท่ีในการ
ดำาเนินการ
	 สมาชิกสภาท้องถ่ินได้แก่	 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	 (สก.)	 สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (ส.อบจ.)	 สมาชิกสภาเทศบาล	 (สท.)	 สมาชิก
สภาองค์กรบริหารส่วนตำาบล	 (ส.อบต.)	 และสมาชิกสภาเมืองพัทยาต้อง 
มาจากการเลือกต้ัง	 ส่วนผู้บริหารท้องถ่ิน	 ได้แก่	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด	 นายกเทศมนตรี	 นายกองค์การบริหารส่วน
ตำาบล	และนายกเมืองพัทยา	มาจากการเลือกต้ัง	หรือมาจากความเห็นชอบของ 
สภาท้องถ่ิน	 หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษจะมีท่ีมา 
โดยวิธีอ่ืนก็ได้แต่ต้องคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
		 ดังน้ัน	 การไปใช้สิทธิเลือกต้ังเพ่ือเลือกบุคคลเข้าไปทำาหน้าท่ีแทนเรา 
ท้ังในด้านบริหารและด้านนิติบัญญัติ	จึงมีความสำาคัญอย่างย่ิง	ก่อนตัดสินใจเลือก 
จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือประโยชน์และนำามาซ่ึงความเจริญและสามารถ
แก้ปัญหาของท้องถ่ินได้อย่างย่ังยืน

การได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน
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คุณสมบัติผู้สมัครท้องถ่ิน และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครทิองถ่ิน

 มาตรา	 49	 และ	 50	พรบ.	 เลือกต้ังท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2562	 และ	พรบ. 
จัดต้ัง	องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินกำาหนดไว้ดังน้ี
คุณสมบัติท่ีต้องมี
	 1.	สัญชาติไทยโดยการเกิด
	 2.	อายุ
	 	 2.1	สมาชิกสภาท้องถ่ินอายุไม่ต่ำากว่า	25	ปี	นับถึงวันเลือกต้ัง
	 	 2.2	ผู้บริหารท้องถ่ินต้องมีอายุไม่ต่ำากว่า	35	ปี	นับถึงวันเลือกต้ัง
	 3.	 มีช่ือในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสมัคร 
รับเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	1	ปี	นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง
	 4.	คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีกฎหมายจัดต้ังองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินกำาหนด	
ได้แก่	เร่ืองวุฒิการศึกษาของผู้สมัครผู้บริหารท้องถ่ิน	ดังน้ี
	 	 -	ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	และนายก
เมืองพัทยาต้องสำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า
	 	 -	 ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นนายก	 อบจ.ต้องสำาเร็จการศึกษา 
ไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด	 สมาชิกสภา	
อบจ.	ผู้บริหารท้องถ่ิน	หรือสมาชิกรัฐสภา
	 	 -	 ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี	 ต้องสำาเร็จการศึกษา 
ไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน	 ผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน	หรือสมาชิกรัฐสภา
	 	 -	 ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นนายยก	 อบต.	 ต้องสำาเร็จการศึกษา 
ไม่ต่ำากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	 หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำาบล	
สมาชิกสภาท้องถ่ิน	ผู้บริหารท้องถ่ิน	หรือสมาชิกรัฐสภา	ดังน้ี
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บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
 1.	ติดยาเสพติดให้โทษ
	 2.	เป็นบุคคลล้มละลาย	หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย	ทุจริต
	 3.	เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนใดๆ
	 4.	ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง	ดังน้ี
	 	 4.1	เป็น	ภิกษุ	สมเณร	นักพรต	หรือนักบวช	
	 	 4.2	อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ัง
	 	 4.3	เป็นผู้วิกลจริตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
					 5.	อยู่ระหว่างถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังช่ัวคราว	(ใบส้ม)	หรือถูกเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง	(ใบดำา)
	 6.	ถูกจำาคุกหรือคุมขังโดยหมายของศาล
					 7.	เคยถูกจำาคุกและพ้นโทษมาแล้วยังไม่ถึง	5	ปี	นับถึงวันเลือกต้ัง	ยกเว้น
ความผิดประมาทหรือลหุโทษ
	 8.	เคยถูกส่ังให้พ้นจากราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	เพราะ
ทุจริตต่อหน้าท่ี	หรือถือว่ากระทำาทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
					 9.	เคยถูกศาลมีคำาพิพากษา	หรือคำาส่ังอันถึงท่ีสุดให้ยึดทรัพย์เป็นของแผ่น
ดินเพราะร่ำารวยผิดปกติ	หรือเคยต้องคำาพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้จำาคุกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
				 10.	เคยต้องคำาพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระทำาผิด	ดังน้ี
	 	 10.1	ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าท่ีในราชการ	หรือตำาแหน่งหน้าท่ี
ในการยุติธรรมหรือกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ	หรือหน่วย
งานของรัฐ
	 	 10.2	 ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ีกระทำาโดยทุจริตตามประมวล
กฎหมาย
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  10.3	 ความผิดตามกฎหมายว่าดด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการ 
ฉ้อโกงประชาชน
  10.4	 กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต	 
นำาเข้า	ส่งออกหรือผู้ค้า
	 	 10.5	 กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ	 
เจ้าสำานัก
	 	 10.6		กฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์
	 	 10.7		กฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน
					 11.	เคยต้องคำาพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่าทุจริตการเลือกต้ัง
	 12.	เป็นข้าราชการซ่ึงมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา
	 13.	 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาท้องถ่ิน	
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน
	 14.	เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	
หรือราชการ	ส่วนท้องถ่ิน	หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ
 15.	เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	หรือผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระ
	 16.	อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง
	 17.	 เคยพ้นจากตำาแหน่งเพราะศาลฎีกา	หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 มีคำาพิพากษาว่าร่ำารวยผิดปกติ	 หรือทุจริต 
ต่อหน้าท่ีหรือจงใจปฏิบัติหน้าท่ี	 หรือใช้อำานาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
	หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
	 18.	ถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระทำาผิดตาม	พรบ.การเลือกต้ังท้องถ่ิน	
โดยพ้นโทษยังไม่ถึง	5	ปี	นับถึงวันเลือกต้ัง
	 19.	 เคยถูกถอดถอนจากตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิก
วุฒิสภา	สมาชิกสภาท้องถ่ิน	หรือผู้บริหารท้องถ่ิน	ตามกฎหมาย	มายังไม่ถึง	5	ปี	
นับถึงวันเลือกต้ัง
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 20.	อยู่ระหว่างถูกจำากัดสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
 21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	และจนมายังไม่ถึง	5	ปี	นับแต่วันที่
พ้นจากการถูกเพิถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
	 22.	เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	หรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดียวกัน	หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ่ืน
	 23.	เคยพ้นจากตำาแหน่งใด	ๆ	ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เพราะเหตุ 
มีส่วนได้เสียท้ังทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทำาหรือจะกระทำา
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อืน่โดยมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน	หรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน 
ระหว่างกันและยังไม่พ้น	5	ปี	นับแต่วันพ้นจากตำาแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง
 24. เคยถูกส่ังให้พ้นจากตำาแหน่งใดๆ	 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบของทางราชการ	 หรือมติคณะ
รัฐมนตรี	อันเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น	5	ปี	นับแต่วันพ้นจาก
ตำาแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง
	 25.	 เคยถูกส่ังให้พ้นจากตำาแหน่งใด	 ๆ	 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
เพราะทอดท้ิง	 หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและอำานาจ	หรือปฏิบัติไม่ชอบด้วย
หน้าท่ีและอำานาจ	 หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน	หรือจะนำามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศักด์ิศรีตำาแหน่ง	 หรือแก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	หรือแก่ราชการ	และยังไม่พ้น	5	ปี	นับแต่วันท่ีพ้นจากตำาแหน่ง 
จนถึงวันเลือกต้ัง
 26. ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินกำาหนด
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 1.	 ผู้สมัครต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังไม่เกินจำานวนเงินค่าใช้จ่าย 
ท่ีผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาจังหวัดกำาหนด
								 2.	 	 จำานวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการเลือกต้ังให้รวมถึงบรรดาเงินท่ีบุคคล 
อ่ืนได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน	 และทรัพย์สินท่ีบุคคลอ่ืนได้นำามาให้ใช้หรือ 
ยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน			
	 3.		การหาเสียงเลือกต้ังให้ดำาเนินการภายในกำาหนดเวลา	ดังต่อไปน้ี		
						 	 3.1	การเลือกต้ังเน่ืองมาจากครบวาระหรือครบอายุ		ให้กระทำา 
ได้ต้ังแต่หน่ึงร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา	 18.00		
นาฬิกา	ของวันก่อนวันเลือกต้ัง	
						 	 3.2	 การเลือกต้ังเน่ืองจากยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา	 
ให้กระทำาได้ต้ังแต่วันยุบสภาหรือวันท่ีถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา		18.00		นาฬิกา 
ของวันก่อนวันเลือกต้ัง	
					 	 3.3	 การเลือกต้ังเน่ืองจากตำาแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบ
วาระหรือครบอายุ	ให้กระทำาได้ต้ังแต่วันท่ีตำาแหน่งว่างลงจนถึงเวลา	18.00	นาฬิกา 
ของวันก่อนวันเลือกต้ัง	
						 	 3.4	 ในกรณีมีการส่ังให้เลือกต้ังใหม่	 ให้กระทำาได้ต้ังแต่วันท่ี 
มีคำาส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่จนถึงเวลา	18.00		นาฬิกา	ของวันก่อนวันเลือกต้ัง
						 	 3.5		ในกรณีมีการส่ังให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่	ผู้ใดจะหา
เสียงเลือกต้ังมิได้	เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมีมติเป็นอย่างอ่ืนโดยคำานึง
ถึงความสุจริตและเท่ียงธรรม

      
  

วิธีการหาเสียงเลือกต้ัง
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 4.	 ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำาการอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือจูงใจ 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน	ให้งดเว้นการลงคะแนน 
ให้แก่ผู้สมัคร		หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ินด้วยวิธีการ	ดังต่อไปน้ี		
								 	 4.1	 จัดทำาให้	 เสนอให้	 สัญญาว่าจะให้	 หรือจัดเตรียมเพ่ือ 
จะให้ทรัพย์สิน	หรือ	ผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
					 	 4.2		ให้	เสนอให้	หรือสัญญาว่าจะให้เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์
อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรง	หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน	สมาคม	มูลนิธิ		วัด	หรือศาสนสถาน 
อ่ืน	สถานศึกษา	สถานสงเคราะห์	หรือสถาบันอ่ืนใด	
				 	 4.3		ทำาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการร่ืนเริง
					 	 4.4		เล้ียงหรือรับจะจัดเล้ียงผู้ใด	
	 	 4.5	 หลอกลวง	 บังคับ	 ขู่เข็ญ	 ใช้อิทธิพลคุกคาม	 ใส่ร้าย 
ด้วยความเท็จ	หรือจูงใจให้เข้าใจผิด	ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
	 5.	 ห้ามผู้สมัครดำาเนินการหรือยินยอมให้มีการดำาเนินการหาเสียง 
เลือกต้ังตามลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกำาหนด
	 6.	 ให้ผู้สมัครแจ้งจำานวนผู้ช่วยหาเสียงสำานักงานคณะกรรมการการ 
เลือกต้ังประจำาจังหวัดทราบถึงรายละเอียดของผู้ช่วยหาเสียงถึงหน้าท่ีและ 
ค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง	 ท้ังน้ี	 ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกำาหนด	
ค่าตอบแทนให้ไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังด้วย
	 7.	 ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนำา ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ี 
เลือกต้ังเพ่ือการเลือกต้ังหรือนำากลับจากท่ีเลือกต้ัง	 หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
ไปหรือกลับเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน	 โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้าง 
ซ่ึงต้องเสียตามปกติ



คว�มรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น

12

 8.	 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำาการตามข้อ	 7	 เพ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิ 
เลือกต้ัง	ไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
	 9.	 	 ห้ามมิให้ผู้ใดซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกต้ัง 
หรือกระทำาการใดๆ	เพ่ือประโยชน์แก่การเลือกต้ังโดยประการท่ีอาจเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร
	 10.	 ห้ามมิให้ผู้ใดทำาการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใดๆ	 อันเป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร	นับต้ังแต่เวลา	18.00	นาฬิกา	ของวันก่อนวันเลือกต้ัง 
หน่ึงวันจนส้ินสุดวันเลือกต้ัง
	 11.	 การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง 
จะกระทำาได้เฉพาะในสถานท่ี	 รวมท้ังมีขนาดและจำานวนไม่เกินท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังหรือผู้ซ่ึงท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายกำาหนด
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	 การสมัครรับเลือกต้ังน้ันเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีสำาคัญ 
การกำาหนดจำานวนเงินใช้จ่ายในการเลือกต้ังเป็นการสร้างความเป็นธรรม 
ในการแข่งขันอย่างเสมอภาค	 โดยผู้สมัครทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจ 
แตกต่างกันอย่างไร	หากสมัครรับเลือกต้ังแล้วการใช้จ่ายเงินในการเลือกต้ัง	แล้ว
การใช้จ่ายเงินการเลือกต้ังต้องไม่เกินจำานวนเงินท่ีกำาหนด		 
	 ในการเลือกต้ังแต่ละคร้ังจะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนอยู่		2	ประการ		กล่าวคือ		
	 	 1.	 ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการดำาเนินการจัดการเลือกต้ัง	 เป็นค่า 
ใช้จ่ายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการเลือกต้ัง	 ได้ใช้จ่ายไปสำาหรับ
จัดการเลือกต้ังให้เป็นไปตามกฎหมาย	หน่วยงานจึงต้องมีการจัดต้ังงบประมาณ	 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวท่ีมีท้ังค่าตอบแทน	 ค่าใช้สอย	 และค่าวัสดุ	 เป็นงบ
ประมาณแผ่นดิน	 ซ่ึงต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
โดยเคร่งครัด	
	 	 2.	 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ัง	 คือ	 เงินของ
ผู้สมัครท่ีได้ใช้จ่ายเพ่ือการเลือกต้ัง	 เช่น	 ค่าสมัคร	 ค่าจัดทำาป้ายโฆษณาหาเสียง	
ค่าน้ำามันเช้ือเพลิง	 เป็นต้น	 เงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังน้ีให้รวมถึงบรรดาเงิน 
ท่ีบุคคลอ่ืน	 ได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทนและทรัพย์สินท่ีบุคคลอ่ืนได้นำามา 
ให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน	 ท้ังน้ี	 ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายเงิน 
ในการเลือกต้ังไม่เกินจำานวนท่ีกำาหนด	 ซ่ึงในการเลือกต้ังท้องถ่ิน	 ผู้อำานวยการ 
การเลือกต้ังประจำาจังหวัดจะเป็นผู้กำาหนดจำานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง	
และผู้สมัครต้องไม่ใช้จ่ายเกินจำานวนเงินท่ีกำาหนด	เม่ือการเลือกต้ังเสร็จส้ินผู้สมัคร 
จะต้องย่ืนบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกต้ังพร้อมท้ังเอกสาร	 ท่ีเก่ียวข้อง 
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงหากไม่ดำาเนินการจะเป็นความผิดตาม 
ท่ีกฎหมายกำาหนด
 

ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังท้องถ่ิน






