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คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำ�นาจเกี่ยวกับการจัดการ
เลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎร การเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิส ภา การออกเสี ย ง
ประชามติ และการจั ด การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น หรื อ ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น
ให้เป็นไปโดยสุจริตเทีย่ งธรรม  และชอบด้วยกฎหมาย
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การเลือกตัง้ ท้องถิน่   สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ จึงได้จดั ทำ�สาระน่ารูเ้ กีย่ ว
กับการเลือกตัง้ ท้องถิน่ โดยแยกเป็นชุด ๆ ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่
1.  108 ความรูเ้ กีย่ วกับการเลือกตัง้ ท้องถิน่
2. ความรู้เ กี่ย วกั บ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และวั ฒ นะธรรมทาง
                   การเมือง
3.  ความรูเ้ กีย่ วกับผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ท้องถิน่
4. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง และกระบวนการลงคะแนน
                   เลือกตัง้ ท้องถิน่
5.  ความรูเ้ กีย่ วกับความผิดตามกฎหมายเลือกตัง้ ท้องถิน่
6.  ความรูเ้ กีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการเลือกตัง้ ท้องถิน่
ความรูเ้ กีย่ วกับผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เล่มนีเ้ ขียนโดย นายชัชวาล สุขหล้า
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมความเป็นพลเมือง นายศิริชัย วิริยพงษ์ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัดนครราชสีมา นายพงษ์เกตุ  
เติมกิจธนสาร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัด
สระแก้ ว ร.ต.อ.ชนิ น ทร์ น้ อ ยเล็ ก ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก กฎหมายและคดี    
ดร.สุชาติ ใจภักดี ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าประชาชนผูส้ นใจโดยทัว่ ไป
จะได้ศึกษาเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นตามสมควร
และจะได้รับความร่วมมือจากแกนนำ�และเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ทุกคนได้มสี ว่ นร่วมในการเผยแพร่ เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การเลือกตัง้ ต่อไป
              สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
พฤษภาคม 2562
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เขตเลือกตั้งท้องถิ่น ( 1 )
การเลื อ กตั้ ง เป็ น กระบวนการสำ � คั ญ ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยโดยผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง จะใช้ สิ ท ธิ ใ นการลงคะแนนเลื อ กผู้ แ ทน
ไปทำ�หน้าที่แทนตน ทั้งในด้านบริหารและด้านนิติบัญญัติกฎหมายได้กำ�หนด
จำ�นวนและวิธีการได้มาของผู้ท่ี จะไปทำ�หน้าที่ดังกล่าวไว้เพื่อให้สามารถเป็น
ตัวแทนของสมาชิกในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงการกำ�หนดพื้นที่ดังกล่าวเรียกว่า
เขตเลือกตั้งโดยมีจำ�นวนผู้แทน ของแต่ละเขตเลือกตั้งแตกต่างกันไปเช่นการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลกำ�หนดให้พ้นื ที่ของหมู่บ้านเป็นเขต
เลือกตัง้ และมีผแู้ ทนได้1คนหรือการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลมีการกำ�หนดพืน้ ที่
ในเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตัง้ มีผแู้ ทนได้เขตละ 6 คน  หรือการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรได้ก�ำ หนดพืน้ ทีใ่ นจังหวัดเป็นเขตเลือกตัง้ โดยถือเอาจำ�นวนราษฎรใน
จังหวัดนัน้ ๆ เป็นเกณฑ์ในการกำ�หนดเขตเลือกตัง้ มีผแู้ ทนได้เขตละ 1 คน เป็นต้น
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เขตเลือกตั้งท้องถิ่น (2)
การปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งโครงสร้างออกเป็น ฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิตบิ ญ
ั ญัต  ิ โดยผูท้ ท่ี �ำ หน้าทีใ่ นฝ่ายบริหารคือผูบ้ ริหารท้องถิน่ และฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
คือ สมาชิกสภาท้องถิน่ ทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชนในท้องถิน่ นัน้
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 ได้ก�ำ หนดเขตเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ดังนี้
1. การเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้แก่  นายก อบจ.  นายกเทศมนตรี
นายก อบต. ผู้ว่า กทม. และนายกเมืองพัทยาใช้เขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ นัน้ ๆ เป็นเขตเลือกตัง้
2. การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้ก�ำ หนดเขตเลือกตัง้ ไว้ ดังนี้
2.1 การเลือกตัง้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ให้เขตเป็น
เขตเลือกตัง้ ถ้าเขตใดมีจ�ำ นวนราษฎรเกินหนึง่ แสนห้าหมืน่ คนให้แบ่งเขตนัน้ ออก
เป็นเขตเลือกตัง้ ตามจำ�นวนสมาชิกสภา กทม. ทีจ่ ะพึงมี
2.2 การเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)
ให้ถือเขตอำ�เภอเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีท่อี ำ�เภอใดมีสมาชิกเกินกว่าหนึ่งคน
ให้แบ่งอำ�เภอเป็นเขตเลือกตัง้ เท่ากับจำ�นวนสมาชิกทีจ่ ะพึงมีของอำ�เภอ นัน้
2.3 การเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลตำ�บล (ทต.) ให้แบ่งเขต
เลือกตัง้ เป็นสองเขตเลือกตัง้ การเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง (ทม.) ให้แบ่งเขต
เทศบาลออกเป็นสามเขตเลือกตัง้ การเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลนคร (ทน.) หรือ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาออก
เป็นสีเ่ ขตเลือกตัง้ และจะต้องมีจ�ำ นวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตัง้
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2.4 การเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล (ส.อบต.) ให้ถอื
เขตหมูบ่ า้ นเป็นเขตเลือกตัง้ จะเว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาตำ�บล และองค์การ
บริการส่วนตำ�บลจะกำ�หนดได้เป็นอย่างดี
2.5 การเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ให้ถอื เขตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ เป็นเขตเลือกตัง้ เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ จะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอืน่
ทั้ ง นี้ ในการแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ให้ จั ด ให้ มี จำ � นวนราษฎรในแต่ ล ะ
เขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุดและพื้นที่ต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพ
พืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทำ�ให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตัง้ ให้ตดิ ต่อกัน
ได้จงึ กำ�หนดให้เขตเลือกตัง้ มีพน้ื ทีไ่ ม่ตดิ ต่อกันเท่าทีจ่ �ำ เป็นก็ได้
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หน่วยเลือกตัง้ และทีเ่ ลือกตัง้
หน่วยเลือกตัง้ คือ ท้องทีท่ ก่ี �ำ หนดให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ได้ท�ำ การออกเสียง
ลงคะแนน ณ ทีเ่ ลือกตัง้ ได้ทเ่ี ลือกตัง้ หนึง่ โดยการกำ�หนดหน่วยเลือกตัง้ เป็นอำ�นาจ
หน้าทีข่ องผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ดั การเลือก
ตั้งในการกำ�หนดหน่วยเลือกตั้งจะต้องคำ�นึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้
สิทธิเลือกตัง้ ของราษฎรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง กรณีหมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ น้อยจะให้รวมหมูบ่ า้ นตัง้ แต่สองหมูบ่ า้ นขึน้ ไปเป็นหน่วยเลือกตัง้ เดียวกันก็ได้
2. ถือเกณฑ์จำ�นวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ
แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการเดินทางไปลงคะแนนเลือก
ตัง้ จะคำ�นวณหน่วยเลือกตัง้ เพิม่ ขึน้ โดยให้มจี �ำ นวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ น้อยกว่าจำ�นวน
ดังกล่าวได้
สำ�หรับทีเ่ ลือกตัง้ คือ สถานทีท่ ก่ี �ำ หนดให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทำ�การลงคะแนน
ทัง้ นี้ ทีเ่ ลือกตัง้ ต้องเป็นสถานทีท่ ป่ี ระชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เข้าออกได้สะดวก และ
มีปา้ ยหรือเครือ่ งหมายแสดงขอบเขตบริเวณของทีเ่ ลือกตัง้
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การได้มาซึง่ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
รธน. 2560 บัญญัตใิ ห้มกี ารจัดการปกครองส่วนท้องถิน่ ตามหลักการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ ตามวิธกี ารและรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่ แ ละอำ � นาจดู แ ลและจั ด ทำ �
บริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรมสาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน
ในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น โดยมีผ้บู ริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีหน้าที่ในการ
ดำ�เนินการ
สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้แก่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) สมาชิก
สภาองค์กรบริหารส่วนตำ�บล (ส.อบต.) และสมาชิกสภาเมืองพัทยาต้อง
มาจากการเลือกตัง้ ส่วนผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้แก่ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำ�บล และนายกเมืองพัทยา มาจากการเลือกตัง้ หรือมาจากความเห็นชอบของ
สภาท้องถิ่น หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมีท่ีมา
โดยวิธอี น่ื ก็ได้แต่ตอ้ งคำ�นึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนด้วย
ดังนั้น การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อเลือกบุคคลเข้าไปทำ�หน้าที่แทนเรา
ทัง้ ในด้านบริหารและด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ จึงมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ก่อนตัดสินใจเลือก
จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพือ่ ประโยชน์และนำ�มาซึง่ ความเจริญและสามารถ
แก้ปญ
ั หาของท้องถิน่ ได้อย่างยัง่ ยืน
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คุณสมบัตผิ สู้ มัครท้องถิน่ และลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครทิองถิน่
มาตรา 49 และ 50 พรบ. เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ พรบ.
จัดตัง้ องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ กำ�หนดไว้ดงั นี้
คุณสมบัตทิ ต่ี อ้ งมี
1. สัญชาติไทยโดยการเกิด
2. อายุ
2.1 สมาชิกสภาท้องถิน่ อายุไม่ต�ำ่ กว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตัง้
2.2 ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ต้องมีอายุไม่ต�ำ่ กว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตัง้
3. มีช่ือในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร
รับเลือกตัง้ เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตัง้
4. คุณสมบัตอิ น่ื ตามทีก่ ฎหมายจัดตัง้ องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ กำ�หนด
ได้แก่ เรือ่ งวุฒกิ ารศึกษาของผูส้ มัครผูบ้ ริหารท้องถิน่ ดังนี้
- ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร และนายก
เมืองพัทยาต้องสำ�เร็จการศึกษาไม่ต�ำ่ กว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ต้องสำ�เร็จการศึกษา
ไม่ต�ำ่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา
อบจ. ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกรัฐสภา
- ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นนายกเทศมนตรี ต้องสำ�เร็จการศึกษา
่
ไม่ตำ�กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิน่ หรือสมาชิกรัฐสภา
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายยก อบต. ต้องสำ�เร็จการศึกษา
ไม่ตำ�่ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำ�บล
สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกรัฐสภา ดังนี้
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บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้
1. ติดยาเสพติดให้โทษ
2. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต
3. เป็นเจ้าของหรือผูถ้ อื หุน้ ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนใดๆ
4. ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ดังนี้
4.1 เป็น ภิกษุ สมเณร นักพรต หรือนักบวช
4.2 อยูร่ ะหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตัง้
4.3 เป็นผูว้ กิ ลจริตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ
     5. อยูร่ ะหว่างถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ชัว่ คราว (ใบส้ม) หรือถูกเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ (ใบดำ�)
6. ถูกจำ�คุกหรือคุมขังโดยหมายของศาล
     7. เคยถูกจำ�คุกและพ้นโทษมาแล้วยังไม่ถงึ 5 ปี นับถึงวันเลือกตัง้ ยกเว้น
ความผิดประมาทหรือลหุโทษ
8. เคยถูกสัง่ ให้พน้ จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำ�ทุจริตหรือประพฤติมชิ อบในวงราชการ
     9. เคยถูกศาลมีค�ำ พิพากษา หรือคำ�สัง่ อันถึงทีส่ ดุ ให้ยดึ ทรัพย์เป็นของแผ่น
ดินเพราะร�ำ่ รวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำ�พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    10. เคยต้องคำ�พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ว่ากระทำ�ผิด ดังนี้
10.1 ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าทีใ่ นราชการ หรือตำ�แหน่งหน้าที่
ในการยุตธิ รรมหรือกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วย
งานของรัฐ
10.2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่กี ระทำ�โดยทุจริตตามประมวล
กฎหมาย
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10.3 ความผิดตามกฎหมายว่าดด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการ

ฉ้อโกงประชาชน
		
10.4 กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต
นำ�เข้า ส่งออกหรือผูค้ า้
10.5 กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ
เจ้าสำ�นัก
10.6  กฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์
10.7  กฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน
     11. เคยต้องคำ�พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ว่าทุจริตการเลือกตัง้
12. เป็นข้าราชการซึง่ มีต�ำ แหน่งหรือเงินเดือนประจำ�
13. เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
14. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการ ส่วนท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีอ่ น่ื ของรัฐ
15. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ
16. อยูร่ ะหว่างต้องห้ามมิให้ด�ำ รงตำ�แหน่งทางการเมือง
17. เคยพ้นจากตำ�แหน่งเพราะศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง มีคำ�พิพากษาว่ารำ�่ รวยผิดปกติ หรือทุจริต
ต่อหน้าทีห่ รือจงใจปฏิบตั หิ น้าที่ หรือใช้อ�ำ นาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
18. ถูกศาลพิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่ากระทำ�ผิดตาม พรบ.การเลือกตัง้ ท้องถิน่
โดยพ้นโทษยังไม่ถงึ 5 ปี นับถึงวันเลือกตัง้
19. เคยถูกถอดถอนจากตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ตามกฎหมาย มายังไม่ถงึ 5 ปี
นับถึงวันเลือกตัง้
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20. อยูร่ ะหว่างถูกจำ�กัดสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และจนมายังไม่ถึง 5 ปี นับแต่วันที่
พ้นจากการถูกเพิถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
22. เป็นผูส้ มัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกสภา
ท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เดียวกัน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อืน่
23. เคยพ้นจากตำ�แหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพราะเหตุ
มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำ�หรือจะกระทำ�
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อืน่ โดยมีพฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน หรือเอือ้ ประโยชน์สว่ นตน
ระหว่างกันและยังไม่พน้ 5 ปี นับแต่วนั พ้นจากตำ�แหน่งจนถึงวันเลือกตัง้
24. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำ�แหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะ
รัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงและยังไม่พน้ 5 ปี นับแต่วนั พ้นจาก
ตำ�แหน่งจนถึงวันเลือกตัง้
25. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำ�แหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะทอดทิง้ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละอำ�นาจ หรือปฏิบตั ไิ ม่ชอบด้วย
หน้าที่และอำ�นาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือจะนำ�มาซึง่ ความเสือ่ มเสียแก่ศกั ดิศ์ รีต�ำ แหน่ง หรือแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ หรือแก่ราชการ และยังไม่พน้ 5 ปี นับแต่วนั ทีพ่ น้ จากตำ�แหน่ง
จนถึงวันเลือกตัง้
26. ลั ก ษณะอื่ น ตามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ กำ�หนด
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วิธกี ารหาเสียงเลือกตัง้
1. ผู้ส มั ค รต้ อ งใช้ จ่า ยในการเลื อ กตั้ง ไม่ เ กิ น จำ � นวนเงิ น ค่ า ใช้ จ่า ย
ทีผ่ อู้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัดกำ�หนด
        2.  จำ�นวนเงินค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในการเลือกตัง้ ให้รวมถึงบรรดาเงินทีบ่ คุ คล
อื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นำ�มาให้ใช้หรือ
ยกให้โดยไม่คดิ ค่าตอบแทน  
3.  การหาเสียงเลือกตัง้ ให้ด�ำ เนินการภายในกำ�หนดเวลา ดังต่อไปนี  ้
     
3.1 การเลือกตัง้ เนือ่ งมาจากครบวาระหรือครบอายุ  ให้กระทำ�
ได้ต้งั แต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา 18.00  
นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตัง้
     
3.2 การเลือกตั้งเนื่องจากยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา
ให้กระทำ�ได้ตง้ั แต่วนั ยุบสภาหรือวันทีถ่ อื ว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา  18.00  นาฬิกา
ของวันก่อนวันเลือกตัง้
    
3.3 การเลือกตั้งเนื่องจากตำ�แหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบ
วาระหรือครบอายุ ให้กระทำ�ได้ตง้ั แต่วนั ทีต่ �ำ แหน่งว่างลงจนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา
ของวันก่อนวันเลือกตัง้
     
3.4 ในกรณีมีการสั่งให้เลือกตั้งใหม่ ให้กระทำ�ได้ต้ังแต่วันที่
มีค�ำ สัง่ ให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่จนถึงเวลา 18.00  นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตัง้
     
3.5  ในกรณีมกี ารสัง่ ให้มกี ารออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผูใ้ ดจะหา
เสียงเลือกตัง้ มิได้ เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะมีมติเป็นอย่างอืน่ โดยคำ�นึง
ถึงความสุจริตและเทีย่ งธรรม
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4. ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจ
ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผูส้ มัครอืน่ ให้งดเว้นการลงคะแนน
ให้แก่ผสู้ มัคร  หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผูใ้ ดเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ด้วยวิธกี าร ดังต่อไปนี  ้
       
4.1 จัดทำ�ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อ
จะให้ทรัพย์สนิ หรือ ผลประโยชน์อน่ื ใดอันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้แก่ผใู้ ด
    
4.2  ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อืน่ ใดไม่วา่ จะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชมุ ชน สมาคม มูลนิธ  ิ วัด หรือศาสนสถาน
อืน่ สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอืน่ ใด
   
4.3  ท�ำ การโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มมี หรสพหรือการรืน่ เริง
    
4.4  เลีย้ งหรือรับจะจัดเลีย้ งผูใ้ ด
4.5 หลอกลวง บั ง คั บ ขู่เข็ ญ ใช้ อิท ธิ พ ลคุ ก คาม ใส่ ร้า ย
ด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด ในคะแนนนิยมของผูส้ มัครใด
5. ห้ามผู้สมัครดำ�เนินการหรือยินยอมให้มีการดำ�เนินการหาเสียง
เลือกตัง้ ตามลักษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ กำ�หนด
6. ให้ผู้สมัครแจ้งจำ�นวนผู้ช่วยหาเสียงสำ�นักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำ�จังหวัดทราบถึงรายละเอียดของผู้ช่วยหาเสียงถึงหน้าที่และ
ค่าตอบแทนผูช้ ว่ ยหาเสียง ทัง้ นี้ ตามวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ กำ�หนด
ค่าตอบแทนให้ไปรวมเป็นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ ด้วย
7. ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ส มั ค รจั ด ยานพาหนะนำ � ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไปยั ง ที่
เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือนำ�กลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผ้มู ีสิทธิเลือกตั้ง
ไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้าง
ซึง่ ต้องเสียตามปกติ
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8. ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทำ�การตามข้อ 7 เพือ่ จูงใจหรือควบคุมให้ผมู้ สี ทิ ธิ
เลือกตัง้ ไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผูส้ มัครผูใ้ ด
9.  ห้ามมิให้ผใู้ ดซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทยเข้ามีสว่ นช่วยเหลือในการเลือกตัง้
หรือกระทำ�การใดๆ เพือ่ ประโยชน์แก่การเลือกตัง้ โดยประการทีอ่ าจเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผสู้ มัคร
10. ห้ามมิให้ผใู้ ดทำ�การโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้ โดยวิธกี ารใดๆ อันเป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ผสู้ มัคร นับตัง้ แต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตัง้
หนึง่ วันจนสิน้ สุดวันเลือกตัง้
11. การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
จะกระทำ�ได้เฉพาะในสถานที่ รวมทัง้ มีขนาดและจำ�นวนไม่เกินทีค่ ณะกรรมการ
การเลือกตัง้ หรือผูซ้ ง่ึ ทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ มอบหมายกำ�หนด

ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น

13

ค่าใช้จา่ ยในการหาเสียงเลือกตัง้ ท้องถิน่
การสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ง นั้น เป็ น การมี ส่ว นร่ ว มทางการเมื อ งที่สำ� คั ญ
การกำ�หนดจำ�นวนเงินใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นการสร้างความเป็นธรรม
ในการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยผู้สมัครทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกันอย่างไร หากสมัครรับเลือกตัง้ แล้วการใช้จา่ ยเงินในการเลือกตัง้ แล้ว
การใช้จา่ ยเงินการเลือกตัง้ ต้องไม่เกินจำ�นวนเงินทีก่ �ำ หนด  
ในการเลือกตัง้ แต่ละครัง้ จะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ อยู  ่ 2 ประการ  กล่าวคือ
1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำ�เนินการจัดการเลือกตั้ง เป็นค่า
ใช้จ่ายของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง ได้ใช้จ่ายไปสำ�หรับ
จัดการเลือกตัง้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หน่วยงานจึงต้องมีการจัดตัง้ งบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่มีท้งั ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ เป็นงบ
ประมาณแผ่นดิน ซึ่งต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด
2. ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ ของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ คือ เงินของ
ผูส้ มัครทีไ่ ด้ใช้จา่ ยเพือ่ การเลือกตัง้ เช่น ค่าสมัคร ค่าจัดทำ�ป้ายโฆษณาหาเสียง
ค่านำ�้ มันเชื้อเพลิง เป็นต้น เงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนี้ให้รวมถึงบรรดาเงิน
ที่บุคคลอื่น ได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทนและทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นำ�มา
ให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งไม่เกินจำ�นวนที่กำ�หนด ซึ่งในการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้อำ�นวยการ
การเลือกตั้งประจำ�จังหวัดจะเป็นผู้กำ�หนดจำ�นวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
และผูส้ มัครต้องไม่ใช้จา่ ยเกินจำ�นวนเงินทีก่ �ำ หนด เมือ่ การเลือกตัง้ เสร็จสิน้ ผูส้ มัคร
จะต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงหากไม่ดำ�เนินการจะเป็นความผิดตาม
ทีก่ ฎหมายกำ�หนด
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