
 

 
 

  

ชุดข้อมูลความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

จัดท ำโดย ส ำนักประชำสัมพันธ์  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 



โครงสร้างการเลอืกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
1. เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  

1.1 ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
1.2 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (3 คน) 
1.3 คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (9 คน) 
1.4 เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ ำที่เลือกตั้ง (อย่ำงน้อยที่เลือกตั้งละ 2 คน)  
1.5 เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 

2. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
  2.1 คณะท ำงำนรับสมัคร   
  2.2 คณะท ำงำนรักษำควำมปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง  
  2.3 คณะท ำงำนประทับตรำบัตรเลือกตั้ง  

2.4 คณะท ำงำนรับจ่ำยวัสดุอุปกรณ์กำรเลือกตั้ง  
2.5 ผู้ช่วยเหลือคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.) 

ฯลฯ

บุคลากรในกระบวนการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 



แผนงานการจัดการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

การด าเนินการ  ระยะเวลา ผู้ด าเนินการ ข้อกฎหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

..... 
รับสมัครรับเลือกตั้ง 
 

ไม่เกิน 10 วันนับแต่วัน
ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง 
และมีระยะเวลำกำรรับ
สมัครไม่น้อยกว่ำ 5 วัน 

ผอ.กต.อบต. มาตรา 12 
 

 

ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้สมัคร ภำยใน 7 วันนับแต่วันปิด
รับสมัคร 

ผอ.กต.อบต. มาตรา 52 . 

วันสุดท้ำยยื่นค ำร้องต่อ 
สนง.กกต.จว. กรณีไม่รับ
สมัคร 

ภำยใน 3 วันนับแต่วัน
ประกำศรำยชื่อผู้สมัคร 

ผอ.กต.จว. มาตรา 55 สนง.กกต.จว. 

ประกำศก ำหนดหน่วย
เลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง  

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ 
25 วัน 

ผอ.กต.อบต. 
 

มาตรา 23 ส ำนักทะเบียน
อ ำเภอ 

ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  

ผอ.กต.อบต. 
 

มาตรา 43 ส ำนักทะเบียน
อ ำเภอ 

..... 
ส่งหนังสือแจ้งรำยชื่อผู้มี
สิทธิให้เจ้ำบ้ำน 

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ 
15 วัน 

ผอ.กต.อบต.
(นำยทะเบียน

อ ำเภอ)  

มาตรา 43 ส ำนักทะเบียน
อ ำเภอ  

เพ่ิมชื่อ ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ 
10 วัน 

ผอ.กต.อบต. 
(นำยทะเบียน

อ ำเภอ) 

มาตรา 44  
มาตรา 45 

 

กำรแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครไป
ประจ ำ ณ ที่เลือกตั้ง  

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ 
7 วัน 

ผอ.กต.อบต. มาตรา 58  

แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ภำยใน 7 วันก่อนวัน
เลือกตั้ง 

นำยทะเบียน
อ ำเภอ 

มาตรา 40 ส ำนักทะเบียน
อ ำเภอ 

วันเลือกตั้ง 
แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
 

ภำยใน 7 วันนับแต่วัน
เลือกตั้ง 

นำยทะเบียน
อ ำเภอ 

มาตรา 40 ส ำนักทะเบียน
อ ำเภอ 
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ภารกิจการด าเนนิการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 โดยแบ่งส่วนผู้ด าเนินการแต่ละภารกิจ/กิจกรรม 
 

ภารกิจ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

การปฏิบัติงาน 
ข้อกฎหมาย ผู้ด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. การเห็นชอบให้มีการ
เลือกตั้ง 

 พ.ร.บ. ม.๑๔๒ ครม.  

๒. การประกาศก าหนดให้
มีการเลือกตั้งครั้งแรกตำม
บทเฉพำะกำล 

 พ.ร.บ. ม.๑๔๒ กกต.  

  ๒.๑ เสนอร่ำงประกำศให้
มีกำรเลือกตั้ง ให้ 
ผอ.กต.จว.ให้ควำมเห็นชอบ 

เมื่อ กกต. ประกำศ 
ให้มีกำรเลือกตั้ง 

 

 ผอ.กต.อบต. 
โดยควำมเห็นชอบ
ของ ผอ.กต.จว. 

 

  ๒.๒ ผอ.กต.อบต.ประกำศ
ให้มีกำรเลือกตั้ง 

 พรบ. ม.12 ผอ.กต.อบต.  

3. การสมัครรับเลือกตั้ง 
  3.๑ วันรับสมัครรับ
เลือกตั้ง 

ไม่เกิน ๑๐ วัน  
นับแต่วันประกำศให้
มีกำรเลือกตั้งและวัน
รับสมัครไม่น้อยกว่ำ 

๕ วัน  

พ.ร.บ. ม.๑๒ (๒) ผอ.กต.อบต.  
  

 

  3.๒ กำรตรวจสอบ 
คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ำม
ฯ และประกำศรำยชื่อ
ผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับ
เลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัคร
รับเลือกตั้ง 

ภำยใน ๗ วัน นับแต่
วันปิดกำรรับสมัคร 

 

พ.ร.บ. ม. ๕๒ 
วรรค ๓  

ระเบียบฯ ข้อ ๙๗ 
วรรค ๑ 
วรรค ๓ 

ผอ.กต.อบต.  

 4. การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 4.๑ กำรยื่นค ำร้องขอให้รับสมัครกรณีผู้สมัครไม่มีชื่อในประกำศฯ 
     4.๑.๑ กำรยื่นค ำร้อง
ต่อ ผอ.กต.จว. 

ภำยใน ๓ วัน 
นับแต่วันประกำศ 

รำยชื่อผู้สมัคร           

พ.ร.บ. ม. ๕๕
ระเบียบฯ ข้อ๑๐๔ 

  

ผู้สมัครที่ไม่มีชื่อใน  
ประกำศ 

 

     4.๑.2 คณะกรรมกำร
พิจำรณำสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง นัดพิจำรณำค ำร้อง 

 ภำยใน ๓ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับ   

ค ำร้อง           

ระเบียบฯ  
ข้อ ๑๐8 

คณะกรรมกำร
พิจำรณำสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง 

 

     4.๑.3 กกต. พิจำรณำ
ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   

โดยเร็ว ระเบียบฯ  
ข้อ ๑๑๐ 
วรรค ๑ 

กกต.  

     4.๑.4 กรณี กกต. สั่ง
ให้รับสมัคร ให้จัดท ำค ำ
วินิจฉัย ให้แล้วเสร็จ 

ภำยใน ๓ วัน  
นับแต่วันที่ กกต. มี

มต ิ

ระเบียบฯ  
ข้อ ๑๑๐ วรรค ๒ 

สนง.กกต.  
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ภารกิจ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

การปฏิบัติงาน 
ข้อกฎหมาย ผู้ด าเนินการ หมายเหตุ 

     4.๑.5 ประกำศรำยชื่อ
ผู้ร้องเป็นผู้สมัคร 

 ระเบียบฯ  
ข้อ ๑๑๐ วรรค ๓ 

ผอ.กต.อบต.  

 4.๒ กรณีความปรากฏต่อ 
กกต. หรือ ผอ.กต.อบต.
หรือ ได้รับแจ้งจากบุคคล
ใดว่า ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง   

  
 
 
 
 

พรบ.มาตรา 56 
ระเบียบฯ 
ข้อ 111 

  

4.2.1 กรณีควำมปรำกฏ
ต่อ กกต. ก่อนวันเลือกตั้งไม่
น้อยกว่ำ 20 วัน 

 กกต.วินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่ำ 10 วัน 

กกต.  

4.2.2 กรณีควำมปรำกฏ
ต่อ ผอ.กต.อบต. ให้
รวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำน พร้อมเสนอ
ควำมเห็นต่อ กกต.เพ่ือ
พิจำรณำวินิจฉัย  

  โดยเร็ว ระเบียบฯ 
ข้อ 114 

ผอ.กต.จว.  

4.3 กรณีได้รับแจ้งว่ำ
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง  

    

4.3.1 คณะกรรมกำร
พิจำรณำสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง พิจำรณำถอนชื่อ
ผู้สมัคร 

3 วันนับแต่วันที่ได้
รับค ำร้อง 

ระเบียบฯ 
ข้อ 116  

  

คณะกรรมกำร
พิจำรณำสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง 

 

4.3.2 กกต. พิจำรณำ
ควำมเห็นขอคณะกรรมกำร
พิจำรณำสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 

โดยเร็ว ระเบียบฯ 
ข้อ 117 

กกต.  

4.3.3 กรณี กกต.มีค ำสั่งให้
ถอนชื่อผู้สมัคร ให้แจ้ง 
ผอ.กต.จว. เพื่อแจ้งผู้ร้อง 
ผอ.กต.อบต. และผู้สมัครที่
ถูกคัดค้ำน และให้ ผอ.กต.
อบต. ประกำศถอนชื่อ
ผู้สมัคร 

โดยเร็ว ระเบียบฯ 
ข้อ 117 

สนง.กกต.จว.  
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ภารกิจ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

การปฏิบัติงาน 
ข้อกฎหมาย ผู้ด าเนินการ หมายเหตุ 

5. หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
  5.๑ กำรประกำศก ำหนดหน่วย
เลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง 

ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ วัน 

ระเบียบข้อ ๑๖ 
และ ข้อ ๒๐ 

ผอ.กต.อบต. โดย
ควำมเห็นชอบ ของ

กกต.อบต. 

 

  5.๒ กำรประกำศเปลี่ยนแปลง
เขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่
เลือกตั้ง 

ก่อนวันเลือกตั้ง   
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วัน 
เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จ ำเป็น ประกำศ
เปลี่ยนแปลงก่อน

วันเลือกตั้งน้อยกว่ำ 
๑๐ วัน ก็ได้ 

ระเบียบ 
ข้อ ๑๘ 
ระเบียบ 
ข้อ ๒๐ 
วรรค ๒ 

ผอ.กต.อบต.  โดย
ควำมเห็นชอบของ 

กกต.อบต. 

 

6. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
6.๑ การจัดท าประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
     6.๑.๑ กำรจัดท ำร่ำง
ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเสนอ กกต.อบต. ให้
ควำมเห็นชอบ 

ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน 

ระเบียบฯ  
ข้อ ๗๑ 

นำยทะเบียน
อ ำเภอ/ กกต.อบต. 

 

     6.๑.๒ กำรปิดประกำศบัญชี
รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ วัน 

ระเบียบฯ  
ข้อ ๗๑ 
วรรค ๒ 

นำยทะเบียนอ ำเภอ  

  6.๒ การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
    6.๒.๑ กรณีนำยทะเบียน
อ ำเภอ/นำยทะเบียนท้องถิ่น/
พบว่ำบัญชีผิดพลำดให้รำยงำน 
กกต.อบต. มีค ำสั่งแก้ไข 

โดยเร็ว 
 
 
 

ระเบียบฯ  
ข้อ ๗6 

นำยทะเบียนอ ำเภอ 
 
 

 

    6.๒.๒ กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือเจ้ำบ้ำนเห็นว่ำ ตนหรือผู้มี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนไม่มีรำยชื่อ
ให้แจ้งนำยทะเบียนอ ำเภอ 

ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วัน 

ระเบียบฯ  
ข้อ ๗๗ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือเจ้ำบ้ำน 

 

     ๖.2.3 กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เห็นว่ำมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ปรำกฏอยู่ในบัญชีรำยชื่อให้ยื่น
ค ำร้องขอถอนชื่อต่อนำยทะเบียน
อ ำเภอ  

ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วัน 

ระเบียบฯ  
ข้อ ๘๔ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

 

     6.2.4 กรณีเจ้ำบ้ำนเห็นว่ำ
ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ปรำกฏชื่อบุคคลอ่ืนที่มิได้มีชื่ออยู่
จริงในทะเบียนบ้ำนให้น ำส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนไป
แสดงต่อนำยทะเบียนอ ำเภอ 

ก่อนวันเลือกตั้ง  
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วัน 

ระเบียบฯ  
ข้อ ๘๕ 

เจ้ำบ้ำน/ผู้ได้รับ
มอบหมำย 
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ภารกิจ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

การปฏิบัติงาน 
ข้อกฎหมาย ผู้ด าเนินการ หมายเหตุ 

7. การแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
   7.๑ นำยทะเบียนอ ำเภอหรือ
นำยทะเบียนท้องถิ่นมีหน้ำที่รับ
แจ้งเหตุ 

เมื่อมีประกำศให้มี
กำรเลือกตั้ง 

ระเบียบฯ  
ข้อ ๖๐ นำยทะเบียนอ ำเภอ  

   7.๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อำจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน/
ภำยใน ๗ วันนับแต่

วันเลือกตั้ง 

ระเบียบฯ  
ข้อ ๖๑ 

นำยทะเบียนอ ำเภอ 

 

๘. เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
     ๘.๑ กำรแต่งตั้ง กปน./
รปภ./ 

ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ วัน 

ระเบียบฯ  
ข้อ ๔๕ 

 

ผอ.กต.อบต.  โดย
ควำมเห็นชอบของ 

กกต.อบต.  

 

     ๘.2 กำรอบรม กปน./รปภ. ก่อนวันเลือกตั้ง ระเบียบฯ  
ข้อ ๕๖ 

กกต.อบต./ 
ผอ.กต.อบต. 

 

๙. การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร 
ประจ ำที่เลือกตั้ง  ก่อนวันเลือกตั้ง 

ไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน 
ข้อ ๑๐๒ ผู้สมัครยื่นหนังสือ

แต่งตั้งต่อ ผอ.กต.
อบต. 

 

10. การประกาศผลการนับคะแนน/ผลการเลือกตั้ง 
    ก) จัดท ำประกำศผลกำรนับ 
คะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้ง 

ภำยหลังได้รับ 
รำยงำนผลกำรนับ
คะแนนเลือกตั้งจำก 

กปน. 

ระเบียบฯ 
ข้อ ๑๗7 

กกต.ท้องถิ่น  

    ข) ปิดประกำศไว้ ณ ที่ท ำกำร 
อปท. พร้อมรำยงำน ผอ.กต.จว. 
ทรำบ 

 ระเบียบฯ 
ข้อ ๑๗7 

กกต.ท้องถิ่น  

     ค) รำยงำน กกต.  
เพ่ือประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
- กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำกำร
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม 

ภำยใน 30 วัน 
นับแต่วันเลือกตั้ง 

ระเบียบฯ 
ข้อ ๑๗๘ 

ผอ.กต.จว./กกต.  

- กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำกำร
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม ให้ด ำเนินกำรสืบสวน
หรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและ
ประกำศผลกำรเลือกตั้งตั้ง 

โดยเร็ว 
แต่ต้องไม่ช้ำกว่ำ  

60 วัน 
นับแต่วันเลือกตั้ง 

ระเบียบฯ 
ข้อ ๑๗9 

กกต.  
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เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
กำรได้มำซึ่ง "นายก อบต. และ สมาชิก อบต." นั้นมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน  
โดยก ำหนดเขตเลือกตั้งและจ ำนวนไว้ ดังนี้  

1. เขตเลือกตั้ง 
1.1 นำยก อบต. ใช ้"เขตต าบล" เป็นเขตเลือกตั้ง  
1.2 สมำชิก อบต. ใช้ "เขตหมู่บ้าน" เป็นเขตเลือกตั้ง ยกเว้นแต่หมู่บ้ำนใดมีรำษฎร 

ไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้ำนนั้นกับหมู่บ้ำนท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน และรวมกันแล้ว 
มีรำษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน 

     2. จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

จ ำนวน "สมาชิกสภา อบต." พิจำรณำจำกเขตเลือกตั้ง (หมู่บ้ำน) ละ 1 คน แต่หำก อบต.ใด        
มีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้สภำ อบต. นั้น (ประกอบด้วยสมำชิก 6 คน) แบ่งได้ ดังนี ้

2.1 ถ้ำม ี1 เขตเลือกตั้งให้มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ ส.อบต. 6 คน 
2.2 ถ้ำม ี2 เขตเลือกตั้งให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 3 คน 
2.3 ถ้ำม ี3 เขตเลือกตั้ง ให้ม ีส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 2 คน 
2.4 ถ้ำม ี4 เขตเลือกตั้งให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนก่อน แล้วเพ่ิมให้เขต

เลือกตั้งที่มีจ ำนวนรำษฎรมำกท่ีสุด 2 เขตเลือกตั้งแรกเขตเลือกตั้งละ 1 คน 
2.5 ถ้ำม ี 5 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนและเพิ่มให้เขตเลือกตั้งที่

มีจ ำนวนรำษฎรมำกท่ีสุดอีก 1 คน 
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โครงสร้างการเลอืกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
1. เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  

1.1 ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
1.2 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (3 คน) 
1.3 คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (9 คน) 
1.4 เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ ำที่เลือกตั้ง (อย่ำงน้อยที่เลือกตั้งละ 2 คน)  
1.5 เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 

2. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่  
  2.1 คณะท ำงำนรับสมัคร (เขตละ 3-5 คน . 1 ชุด ๆ ละ 5 คน) 
  2.2 คณะท ำงำนรักษำควำมปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง วันละ 2 ชุด ๆ ละ 2 คน  
  2.3 คณะท ำงำนประทับตรำบัตรเลือกตั้ง  

2.4 คณะท ำงำนรับจ่ำยวัสดุอุปกรณ์กำรเลือกตั้ง ประมำณ 10 หน่วยต่อชุด ๆ ละ 2 คน  
2.5 ผู้ช่วยเหลือคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.)  

บุคลากรในกระบวนการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
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คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้มัครรบัเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มำตรำ 49 
และมำตรำ 50 ประกอบพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบล พ.ศ.  2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ได้ก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 
 (2)  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องมีอำยุ  
ไม่ต่ ำกว่ำ  25 ปี นับถึงวัน เลือกตั ้ง  ส ำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับ เลือกตั้ง เป็นนำยกองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง  
 (3)  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร  
รับเลือกตั้ง เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (4)  ส ำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องส ำเร็จกำรศึกษำ  
ไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือเคยเป็นสมำชิกสภำต ำบล สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บริหำร
ท้องถิ่นหรือสมำชิกรัฐสภำ  

 2. ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (1) ติดยำเสพติดให้โทษ 
 (2) เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
 (3) เป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
 (4)  เ ป ็น บ ุค ค ล ผู ้ม ีล ัก ษ ณ ะ ต ้อ ง ห ้ำ ม ม ิใ ห ้ใ ช ้ส ิท ธ ิเ ล ือ ก ตั ้ง ต ำ ม ม ำ ต ร ำ  3 9  ( 1 )  
เป็นภิกษุสำมเณรนักพรตหรือนักบวช (2) อยู่ระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุด
หรือไม่ หรือ (4) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 (5) อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ  
สมัครรับเลือกตั้ง 
 (6) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล 
 (7) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในควำมผิด  
อันได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 (8) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ 
หรือถือว่ำกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงรำชกำร 
 (9) เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพรำะร่ ำรวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
 (10) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือต่อ 
ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม หรือกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐ หรือควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท ำโดยทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิด  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดในควำมผิดฐำนเป็นผู้ผลิต 
น ำเข้ำ ส่งออก หรือผู้ค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำมือหรือเจ้ำส ำนัก กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ หรือ กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินในควำมผิดฐำนฟอกเงิน 
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 (11) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำกำรอันเป็นกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง 
 (12) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ 
 (13) เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
 (14) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ 
 (15) เป็นตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (16) อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
 (17) เคยพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะศำลฎีกำหรือศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงกำรเมืองมีค ำพิพำกษำว่ำเป็นผู้มีพฤติกำรณ์ร่ ำรวยผิดปกติ หรือกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือ 
จงใจปฏิบัติหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง 
 (18) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ไม่ว่ำจะได้รับโทษหรือไม่
โดยได้พ้นโทษหรือต้องค ำพิพำกษำมำยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
 (19) เคยถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่ งสมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ 
สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หรือกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มำยังไม่ถึง 5 ปี   
นับถึงวันเลือกตั้ง 
 (20) อยู่ในระหว่ำงถูกจ ำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
ตำมมำตรำ 42 หรือตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
 (21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจำกกำรถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือรับเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ หรือ
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 (23) เคยพ้นจำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพรำะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่ำ 
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำหรือกิจกำรที่กระท ำหรือจะกระท ำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำหรือกิจกำรที่กระท ำกับหรือจะกระท ำกับหรือให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติกำรณ์แสดงให้เห็นว่ำเป็นกำรต่ำงตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน
ระหว่ำงกัน และยังไม่พ้นห้ำปีนับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (24) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพรำะจงใจไม่ปฏิบัติ  
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง
และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (25) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพรำะทอดทิ้งหรือละเลย 
ไม่ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจ หรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยหน้ำที่และอ ำนำจ หรือประพฤติตนฝ่ำฝืนต่อ  
ควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน หรือมีควำมประพฤติในทำงที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแก่ 
ศักดิ์ต ำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่รำชกำร และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่ง 
จนถึงวันเลือกตั้ง 
 (26) ลักษณะอ่ืนตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 
 

 
********************************* 
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3. การสมัครรับเลือกตั้ง  
 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพร้อมทั้ง
หลักฐำนกำรสมัครและค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ดังนี้ 
 3.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
 (1) ใบสมัครรับเลือกตั้งตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1  
 (2) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก หรือ รูปภำพที่ พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ำยของตนเอง  
ขนำดกว้ำงประมำณ 8.5 เซนติเมตร ยำวประมำณ 13.5 เซนติเมตร จ ำนวนตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนด  
 (3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 (4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน 
 (5) ใบรับรองแพทย์ 
 (6) หลักฐำนกำรศึกษำ  
                   (7) หลักฐำนกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง 
เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภำษีเงินได้  ให้ท ำหนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีพร้อมทั้งสำเหตุแห่งกำรไม่ได้เสียภำษี  
ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2  
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สำมำรถขอคัดส ำเนำหลักฐำนกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ     
3 ปี (2561 , 2562 , 2563) ได้ที่ส ำนักงำนสรรพำกรเขตพ้ืนที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
                   (8) หลักฐำนอ่ืนที่ผู้สมัครน ำมำแสดงว่ำตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมท่ี
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมข้อ 11 
 3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง  
      (1) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1,000 บำท 
                        (2) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 2,500 บำท 

 
 อนึ่ง กำรสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่ำตนเองขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมในกำรสมัคร 
มีโทษตำมมำตรำ 120 ที่บัญญัติว่ำ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่ำตนเป็นผู้ขำดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ำมในกำรสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่  
20,000 บำท ถึง 200,000 บำท และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก ำหนด 20 ปี 

 

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

(1) สัญชำติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติ ต้องได้สัญชำติไทยมำแล้ว 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี ในวันเลือกตั้ง 
(3) มีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้ งมำแล้ว เป็นเวลำติดต่อกัน ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  

นับถึงวันเลือกตั้ง 
(4) คุณสมบัติอ่ืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนด 

               ในกรณีที่มีกำรย้ำยทะเบียนบ้ำนออกจำกเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง ภำยใน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเดียวกัน อันท ำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกัน 
น้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมี 
 
บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามมาตรา 39 

(1) เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรตหรือนักบวช 
(2) อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมำยของศำลหรือโดยค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย 
(4) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(5) มีลักษณะอ่ืนตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 
ขั้นตอนการเลือกตั้ง 
         ในวันเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลำ 08.00 น. ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งได้กล่ำวเปิดกำรออกเสียง
ลงคะแนนแล้ว กำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) ตรวจสอบรำยชื่อและล ำดับที่จำกบัญชีรำยชื่อที่ประกำศไว้หน้ำที่หน่วยเลือกตั้ง  
(2) ยื่นหลักฐำนแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัว

ประชำชนที่หมดอำยุ หรือหลักฐำนอ่ืนของทำงรำชกำร หรือ หน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย และหมำยเลข
ประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือบัตร  

(3) เมื่อแสดงตนแล้วลงลำยมือชื่อ หรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และที่ต้น
ขั้วบัตรเลือกตั้ง แล้วรับบัตรเลือกตั้ง และหลักฐำนแสดงตน เพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน  

(4) เ มื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไ ด้ รั บบั ต ร เ ลื อกตั้ ง แ ล้ ว  ใ ห้ ไป ยั ง คู ห ำ ล งคะแนนแล้ วท ำ   
เครื่องหมำยกำกบำท (x) เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน จ ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น หำกไม่
ต้องกำรเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท ำ เครื่องหมำยกำกบำท (x) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง
ให้เรียบร้อย 

(5) น ำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตร เลือกตั้งด้วยตนเอง 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ก ำหนดจ ำนวนผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งต่ อหน่ วย เลื อกตั้ ง ให้น้ อยลง เ พ่ือลดควำมแออัด 
ของผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง 

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

บริเวณหน้ำที่เลือกตั้ง  
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(4) กรณีพบว่ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิ

ลงคะแนนคูหำพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพ่ือมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอ่ืน และ อสม.  
จะมีกำรรำยงำนตำมข้ันตอนของสำธำรณสุขต่อไป 

(5) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้ำงมือ ก่อนเข้ำไปในที่เลือกตั้ง  
ที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรำยชื่อและรับมอบบัตรเลือกตั้งรวมถึงก่อนออกจำกท่ีเลือกตั้ง 

(6) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง 
(7) ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งตำมเวลำที่ก ำหนด 

การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
           กำรแจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจำกมีเหตุอันสมควรให้ด ำเนินกำรแจ้งเหตุ ดังนี้ 

1. ให้แจ้งเหตุต่อ นำยทะเบียนอ ำเภอ หรือ นำยทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 
2. ท ำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุ เลขประจ ำตัวประชำชน ที่อยู่ตำมหลักฐำนทะเบียนบ้ำน โดย

สำมำรถแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมำยผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทำงไปรษณีย์ ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้ง 
หรือภำยใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 

(ก) กำรแจ้งเหตุทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้แจ้งเหตุเข้ำที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th 
หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote  หัวข้อ การแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
(1) มีกิจธุระจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทำงไปพื้นท่ีห่ำงไกล 
(2) เจ็บป่วยและไม่สำมำรถเดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
(3) เป็นคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุและไม่สำมำรถเดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
(4) เดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร 
(5) มีถ่ินที่อยู่ห่ำงไกลจำกท่ีเลือกตั้งเกินกว่ำ 100 กิโลเมตร 
(6) ได้รับค ำสั่งจำกทำงรำชกำรให้ไปปฏิบัติหน้ำที่นอกเขตเลือกตั้ง 
(7) มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ี กกต. ก ำหนด 

         กรณีที่ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หำกในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่ำวได้สิ้นสุดลง  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ 

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจ ากัดสิทธิ ดังนี้ 
(1) สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
(2) สมัครรับเลือกเป็นก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน 
(3) เข้ำชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. 
(4) ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง 
(5) ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บริหำรท้องถิ่น เลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้บริหำร 

ท้ อ ง ถิ่ น  ป ระธ ำนที่ ป รึ กษำผู้ บ ริ ห ำ รท้ อ งถิ่ น  ที่ ป รึ กษ ำผู้ บ ริ ห ำ รท้ อ งถิ่ น  ห รื อคณะที่ ป รึ กษ ำ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น 

(6) ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิ่น  
และเลขำนุกำรรองประธำนสภำท้องถิ่น 

 
การถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
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ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับเลือกตั้ง 

 
1. ห้ำมมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอ่ืนที่มิใช่บัตรเลือกตั้ง ที่ได้รับจำกกรรมกำรประจ ำหน่วย

เลือกตั้งเพ่ือกำรออกเสียงลงคะแนน หำกผู้ใดฝ่ำฝืนต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับ 
ตั้ งแต่  20,000 บำทถึ ง  200,000 บำท  หรือทั้ งจ ำทั้ งปรับ  และให้ศำลสั่ ง เ พิกถอนสิทธิ เลื อกตั้ ง 
นั้นมีก ำหนด 20 ปี 

2. ห้ำมมิให้ผู้ ใดจงใจท ำเครื่องหมำยโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง  นอกจำกเครื่องหมำยที่
ล งคะแนน  หำกผู้ ใ ดฝ่ ำฝื นต้ อ งระวำง โทษจ ำคุ ก ไม่ เ กิ น  5 ปีหรื อปรั บ ไม่ เ กิ น  100,000 บำท   
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก ำหนด 10 ปี 

3. ในระหว่ำงกำรออกเสียงลงคะแนน  ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด  ถ่ำยภำพ 
บัตรเลือกตั้ งเ พ่ือให้ เห็นเครื่องหมำยลงคะแนนในคูหำเลือกตั้ ง  หำกผู้ ใดฝ่ำฝืนต้องระวำงโทษ 
จ ำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

4. ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยหรือ
กระท ำกำรใดในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ำ  มีผู้มำแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนน  
โดยผิดไปจำกควำมจริง หรือกระท ำกำรใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมข้ึนจำกควำมจริง หำกผู้ใดฝ่ำฝืน
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้ งแต่  1 ปีถึง 10 ปี  หรือปรับตั้ งแต่  20,000 ถึง 200,000 หรือทั้ งจ ำทั้ งปรับ 
และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีก ำหนด 20 ปี 

5. ห้ำมมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน ำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้อ่ืน
ทรำบว่ำตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่ เลือกผู้สมัครผู้ ใด  หำกผู้ ใดฝ่ ำฝืนต้องระวำง 
โทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

6. ผู้ ใดขำย จ ำหน่ำย  จ่ำยแจก หรือจัดเลี้ ยงสุรำทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ ง ในระหว่ำง 
เวลำ 18.00 นำฬิกำของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลำ 18.00 นำฬิกำของวันเลือกตั้ง ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกิน  6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

7. ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีกำรเล่นกำรพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของกำรเลือกตั้ง ต้องระวำง 
โทษจ ำคุกตั้ งแต่  1 ปีถึ ง  5 ปี  หรือปรับตั้ งแต่  20 ,000 ถึง  100 ,000 บำท หรือทั้ งจ ำทั้ งปรับ  
และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีก ำหนดสิบปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด ให้มี
กำรเล่น ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรกระท ำของผู้สมัคร ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี 
หรื อปรับตั้ งแต่  20 ,000 บำทถึ ง  200 ,000 บำท หรือทั้ งจ ำทั้ งปรับ  และให้ศำลสั่ ง เ พิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 

การประกาศผลการเลอืกตั้ง 
มาตรา 17 ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นใดตำมพระรำชบัญญัตินี้ เมื่อ กกต. ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่ำผลกำรเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกำศผลกำรเลือกตั้งนั้นภำยใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ไม่ว่ำจะมีผู้ร้องเรียนกล่ำวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ
และประกำศผลกำรเลือกตั้ง หรือจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่หรือด ำเนินกำรอ่ืนที่จ ำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่
ต้องไม่ช้ำกว่ำ 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
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 ในกรณีเป็นกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น เมื่อมีกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง
และมีสมำชิกสภำท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 5 คนแล้ว หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเรียก
ประชุมสภำท้องถิ่นนั้น ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้ำที่ได้ โดยในระหว่ำงนั้น ให้ถือว่ำสมำชิกสภำท้องถิ่นนั้น
ประกอบด้วยสมำชิกเท่ำท่ีมีอยู่  

 กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่
และ อ ำนำจของ กกต.ที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกำร เลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
 

เงื่อนไขการประกาศผลการเลือกตั้ง 
มาตรา 110 ภำยใต้บังคับมาตรา 111 กำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้งมำกที่สุดและมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ส ำหรับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งมำกที่สุดและมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นได้มำกกว่ำหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมำกที่สุดเรียงตำมล ำดับลงมำในเขต
เลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้ รับเลือกตั้งตำมจ ำนวนสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

 ในกรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ำกันอันเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถเรียงล ำดับผู้
ได้รับเลือกตั้งได้ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ำกันจับสลำกเพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบ
จ ำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระท ำต่อหน้ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นนั้น ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประกำศก ำหนด  

 ในกรณีไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพรำะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนน
เสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ให้ ผอ.กต.จว.ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ และด ำเนินกำรให้มีกำรรับสมัครผู้สมัครรับ
เลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรำยเดิมทุกรำยไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่  

 

การประกาศผลการเลือกตั้ง 
กำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง กรณีที่ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง มำกกว่ำจ ำนวน ส.ถ/ผ.ถ. ที่จะพึงมี (ม. 110) 

1. คะแนนมำกที่สุด 
2. ได้รับคะแนนมำกกว่ำคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด 
3. หำกไม่มีผู้สมัครใดได้คะแนนตำมข้อ 2 
4. ให้ ผอ.กกต.จังหวัด ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งใหม่/รับสมัครใหม่/ผู้สมัครเดิมไม่มีสิทธิ 

สมัคร 
มาตรา 111 ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหำรท้องถิ่นเท่ำกับจ ำนวนผู้บริหำรท้องถิ่นที่จะพึง

มีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นเท่ำกับหรือน้อยกว่ำจ ำนวน
สมำชิกสภำท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่
เลือกผู้ใด  

ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 
ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ และด ำเนินกำรให้มีกำรรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง
รำยเดิมทุกรำยซึ่งไม่ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งที่จะ
จัดขึ้นใหม ่
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กำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง กรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เท่ำกับจ ำนวน ส.ถ/ผ.ถ. ที่จะพึงมี (ม. 111) 
1. คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิในเขต 
2. ได้คะแนนมำกกว่ำคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด 
3. หำกไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง 
4. ให้ ผอ.กกต.จังหวัด ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ (ผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่ำข้อ 2 ไม่มีสิทธิ

สมัครฯ) 
มาตรา 112 ในกำรด ำเนินกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ 110 หรือมำตรำ 111 ส ำหรับ

ผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ด ำเนินกำรจนกว่ำจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง  
 ในกำรด ำเนินกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ 110 หรือมำตรำ 111 ส ำหรับสมำชิก

สภำท้องถิ่น หำกได้จัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้งดกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้ง
ต่อไป และให้ถือว่ำสภำท้องถิ่นนั้นมีสมำชิกเท่ำที่มีอยู่จนกว่ำสภำท้องถิ่นนั้นจะครบวำระ เว้นแต่กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก ำหนดจ ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

 
การเลือกตั้งใหม่ (กรณีไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง) 
กำรจัดกำรเลือกตั้งใหม่เนื่องจำกไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง 
  - กรณีสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้ด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง  

- กรณีผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งจนกว่ำจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง (ม.112) 
 
 

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

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง QR CODE 
พระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
 
 

 

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

 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
 
 

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

 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธกีารหา
เสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธกีารหา
เสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บรหิารท้องถ่ิน (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 

 


