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TIMELINE 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 

 
วัน/เดือน/ป ี การด าเนินการ หมายเหต ุ

มกราคม 2564 

12 ม.ค. 64 
คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งของ

เทศบาล 
 

กุมภาพันธ์ 2564 

1 ก.พ. 64 
วันที่คณะกรรมการการเลอืกตั้งประกาศก าหนดให้มีการ

เลือกตั้ง (ม.142*) 
 

2 ก.พ. 64 

วันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเสนอร่างประกาศ 

ให้มีการเลือกตั้ง 

 

3 ก.พ. 64 
วันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวดัให้ความ

เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
 

4 ก.พ. 64 
วันที่ผู้อ านวยการการเลอืกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประกาศให้มีการเลอืกตั้ง (ม.12*) 
 

8 - 12 ก.พ. 64 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง (ม.12*) 5 วัน 

19 ก.พ. 64 ประกาศบัญชีรายช่ือผู้สมัคร (ม.52*)  

22 ก.พ. 64 
วันสุดท้ายย่ืนค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณี

ไม่รับสมัครผู้สมัคร (ม.55*) 
 

25 ก.พ. 64 

- วันสุดท้ายจดัท าร่างประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง/ 

  ที่เลือกตั้ง 

- วันสุดท้ายจดัท าร่างประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ 

  เลือกตั้ง (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 71**) 

 

มีนาคม 2564 

2 ม.ีค. 64 
- ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง/ทีเ่ลือกตั้ง (ม.23*) 

- ประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.43*) 
 

7 มี.ค. 64 
- วันสุดท้ายแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  

  (ม.28*) 
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วัน/เดือน/ป ี การด าเนินการ หมายเหต ุ

- วันสุดท้ายการย่ืนค าร้องคัดค้านการรับสมัคร  

  (ม.56* กรณีย่ืนก่อนวนัเลือกตั้ง 20 วัน) 

12 มี.ค. 64 วันสุดท้ายส่งหนังสือแจง้เจ้าบ้าน (ม.43*)  

17 มี.ค. 64 

- วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตัง้  

  (ม.23*) 

- วันสุดท้ายเพ่ิมช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ถอนช่ือผู้ไมม่ีสิทธิ 

  เลือกตั้ง (ม.44*, ม.45*) 

- วันสุดทา้ยคณะกรรมการการเลือกตัง้วินจิฉัยสิทธสิมัคร   

  (ม.56* กรณีย่ืนก่อนวันเลือกตั้ง 20 วนั) 

 

20 มี.ค. 64 วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตัง้ตัวแทนผู้สมัคร (ม.58*)  

21 - 27 มี.ค. 64 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธเิลือกตั้ง (ม.40*) 7 วัน 

27 มี.ค. 64 

- วันสุดท้ายศาลอุทธรณ/์ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิ 

  สมัคร (ม.56*) 

- วันสุดท้ายอบรมเจ้าพนกังานผู้ด าเนินการเลือกตัง้/ 

  มอบวัสดุอุปกรณ ์

 

28 มี.ค. 64 วันเลือกตั้ง  

29 มี.ค. – 

4 เม.ย. 64 
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธเิลือกตั้ง (ม.40*) 7 วัน 

เมษายน 2564 

12 เม.ย. 64 
วันสุดท้ายจดัส่งบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจัดท า

บัญชีผู้ถูกจ ากดสิทธิ (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 216**) 
 

27 เม.ย. 64 ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียน (ม.17*)  

พฤษภาคม 2564 

27 พ.ค. 64 

- ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีมีเร่ืองร้องเรียน (ม.17*) 

- วันสุดท้ายจดัท าบัญชีรายช่ือผู้ถูกจ ากัดสิทธิ (ระเบียบ 

  ท้องถิ่นฯ ข้อ 66**) 

 

*พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

**ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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ข้อมูลความรู ้

การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 

 

จ านวนเทศบาล 

เทศบาล จ านวน 2,472 แห่ง แบ่งเป็น 

• เทศบาลนคร 30 แห่ง 

• เทศบาลเมือง 195 แห่ง 

• เทศบาลต าบล 2,247 แห่ง 
 

    ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2563  

    รวบรวมโดย : กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน 2 

                    กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

 

ประเภทของเทศบาล 

• เทศบาลแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. เทศบาลนคร (ทน.) มี 4 เขตเลือกตั้ง  

มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร ได้ เขตละ 6 คน 

2. เทศบาลเมือง (ทม.) มี 3 เขตเลือกตั้ง  

มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ได้ เขตละ 6 คน 

3. เทศบาลต าบล (ทต.) มี 2 เขตเลือกตั้ง  

มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ได้ เขตละ 6 คน 
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การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
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คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

• คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(1)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2)  ผู้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีอาย ุ

ไม่ต ่ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 

(3)  มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลท่ีสมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร

รับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับ

เลือกตั้ง 

(4)  ส าหรับผู้ท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ต้องส าเร็จ

การศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา  

 

• ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(1)  ติดยาเสพติดให้โทษ 

(2)  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(3)  เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 

(4)  เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) 

เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช (2) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีน้ันจะถึงท่ีสุดหรือไม่ หรือ (4) วิกลจริตหรือจิต

ฟั่ นเฟอืนไม่สมประกอบ 

(5)  อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการช่ัวคราวหรือ

ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(6)  ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(7)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 

เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8)  เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตต่อหน้าท่ีหรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ 

 



 

คู่มือส่ือมวลชน เลือกตั้งเทศบาล 7 

 

(9)  เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็น

ของแผ่นดินเพราะร ่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึง

ท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(10) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี

ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม หรือกระท าความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจริต

ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืม

เงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด

ฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันใน

ความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(11)  เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการ

เลือกตั้ง 

(12) เป็นข้าราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

(13)  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ 

(15)  เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

(16) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(17)  เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์

ร ่ า ร วย ผิดปกติ  ห รื อกร ะท า คว าม ผิดฐาน ทุจ ริ ตต่ อห น้ า ท่ี 

หรือจงใจปฏิ บัติหน้ า ท่ีหรื อใ ช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ แ ห่ง

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(18) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่

ว่าจะได้รับโทษหรือไม่โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึง 

5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 



 

คู่มือส่ือมวลชน เลือกตั้งเทศบาล 8 

 

(19) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการ

ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 

(20)  อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันท่ีพ้นจาก 

การถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(22)  เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือก

เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(23)  เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ

เหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการ

ท่ีกระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน

หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ

กิจการท่ีกระท ากับหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน

หรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันท่ีพ้น

จากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(24) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือ

มติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและ

ยงัไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพราะทอดท้ิงหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าท่ีและอ านาจ หรือ

ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าท่ีและอ านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืน 

ต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความ

ประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือ 

 



 

คู่มือส่ือมวลชน เลือกตั้งเทศบาล 9 

 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปี 

นับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(26) ลักษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นก าหนด 

 
อ้างอิง : พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 มาตรา 49 และ 50 

ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 15 และ 48 เบญจ 

ได้ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

 

การสมัครรับเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

 

 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล พร้อมท้ัง

หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังน้ี 

• หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1  

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ รูปภาพท่ีพิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่าย

ของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ  

13.5 เซนติเมตร จ านวนตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล

ก าหนด  

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   

4. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

5. ใบรับรองแพทย์ 

6. หลักฐานการศึกษา (กรณีสมัครนายกเทศมนตรี)  

7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึง

ปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือ

ยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมท้ังสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบ 

ส.ถ./ผ.ถ. 4/2  

           ท้ังน้ี ผู้ท่ีจะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดส าเนาหลักฐาน

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปี (2561, 2562, 2563) ได้ท่ี

ส านักงานสรรพากรเขตพ้ืนท่ีในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 
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• ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง  

 สมาชิกสภาเทศบาล  

• เทศบาลนคร 5,000 บาท 

• เทศบาลเมือง 3,000 บาท 

• เทศบาลต าบล 2,000 บาท 

 นายกเทศมนตรี  

• เทศบาลนคร 10,000 บาท 

• เทศบาลเมือง  8,000 บาท 

• เทศบาลต าบล 5,000 บาท 

 

 การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

ในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ท่ีบัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกต้ัง 

โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร 

รับเลือกต้ัง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่  

20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้น้ัน

มีก าหนด 20 ปี 

 

คุณสมบัติผู้มสีทิธิเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้

สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2. มีอายุไม่ต ่ากว่า 18 ป ีในวันเลือกตั้ง 

3. มี ช่ืออยู่ ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน  

ไม่น้อยกว่า 1 ป ีนับถึงวันเลือกตั้ง 

          ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขต

เลือกตั้งหนึ่ง ภายในเทศบาลเดียวกัน อันท าให้บุคคลมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต

เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมี 

4. คุณสมบัติอ่ืน ตามท่ีพระราชบัญญัติเทศบาลก าหนด 
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ขั้นตอนการเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

 

         ในวันเลือกตั้ง เม่ือถึงเวลา 08.00 น. ประธานกรรมการประจ าหน่วย

เลือกตั้งได้กล่าวเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว การใช้สิทธิออกเสียง 

ลงคะแนนมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ตรวจสอบรายชื่อและล าดับที่จากบัญชีรายชื่อท่ีประกาศไว้หน้าท่ีหน่วย

เลือกตั้ง  

2. ย่ืนหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกต้ัง ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 

หรือบัตรประจ าตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการ 

หรือ หน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย และหมายเลขประจ าตัวประชาชนของ 

ผู้ถือบัตร พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ 

3. รับบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ พร้อมลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายน้ิวมือต้นข้ัว 

บัตรเลือกตั้ง แล้ว  

4. เข้าคูหาลงคะแนนแล้วท า เคร่ืองหมายกากบาท (x)  

- บัตรเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล เลือกผู้สมัครได้ จ านวน 6 หมายเลย 

- บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกผู้สมัครได้ จ านวน 1 หมายเลข  

- หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่อง

ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย 

5. หย่อนบัตรเลือกต้ังใส่ลงในหีบบัตรแต่ละประเภทด้วยตนเอง  

 

ขั้นตอนการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 

 เพ่ือความปลอดภัยและสร้างความม่ันใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงก าหนดก าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัวโคโรนา 2019 ดังน้ี 

1. ก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังต่อหน่วยเลือกต้ังให้น้อยลงเพ่ือลดความ

แออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

2. การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังท่ี

เลือกตั้ง 
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3. จัดให้มี อสม. เพ่ือท าหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ

บริเวณหน้าท่ีเลือกตั้ง 

4. กรณีพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะ

ให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซ่ึงอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้ง

เดียวกันเพ่ือมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอ่ืน และ อสม. จะมีการรายงาน

ตามข้ันตอนของสาธารณสุขต่อไป 

5. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือ ก่อนเข้าไปใน

ท่ีเลือกตั้ง ท่ีโต๊ะตรวจสอบบัญชีรายช่ือและรับมอบบัตรเลือกตั้งรวมถึง

ก่อนออกจากท่ีเลือกตั้ง 

6. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณหน่วย

เลือกตั้ง 

7. ท าความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาท่ีก าหนด 

 

การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

 

           ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ท่ี 28 

มีนาคม 2564 เน่ืองจากมีเหตุอันสมควร ให้ด าเนินการแจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้

สิทธิเลือกตั้งได ้ดังน้ี 

• ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินท่ีตนมีช่ืออยู่

ในทะเบียนบ้าน 

• ท าเป็นหนังสือซ่ึงต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชน ท่ีอยู่ตามหลักฐาน

ทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไป 

ย่ืนแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันท่ี 22 – 27 

มีนาคม 2564 หรือ ระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 

 

 เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ 

1. มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องเดินทางไปพ้ืนท่ีห่างไกล 

2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้

สิทธิเลือกตั้งได้ 
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4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

5. มีถิ่นท่ีอยู่ห่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 

6. ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีนอกเขตเลือกตั้ง 

7. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนท่ี กกต. ก าหนด 

          กรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุ

ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ีหน่วยเลือกตั้ง

ท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้งได ้

 

 หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจ ากัดสิทธิ ดังนี้ 

1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 

2. สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 

3. เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ./ผ.ถ. 

4. ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

5. ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ท่ี

ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

6. ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ ช่วยเลขานุการ

ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นการถูก

จ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง 

 

ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับเลือกต้ัง 

 

• ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกต้ัง ท่ีได้รับจาก

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ใด 

ฝ่ า ฝื น ต้ อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ จ า คุ ก ตั้ ง แ ต่  1 ปี ถึ ง  10 ปี  ห รื อ ป รั บ 

ตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และให้ศาล

สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้น้ันมีก าหนด 20 ปี 

• ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเคร่ืองหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกต้ัง นอกจาก

เครื่องหมายท่ีลงคะแนน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี

หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่ง 

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้น้ันมีก าหนด 10 ปี 

•  
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• ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรือ

อุปกรณ์ใด ถ่ายภาพบัตรเลือกต้ังเพ่ือให้เห็นเคร่ืองหมายลงคะแนน 

ในคูหาเลือกต้ัง หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ

ไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

• ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกต้ังใส่ในหีบบัตรเลือกต้ังโดยไม่มีอ านาจโดย

ชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการใดในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจาก

ความจริง หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกต้ังเพ่ิมข้ึนจาก

ความจริง หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือ

ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 หรือท้ังจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้น้ันมีก าหนด 20 ปี 

• ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกต้ังที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว

แสดงต่อผู้อื่น เพ่ือให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนน

ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือ

ปรับไม่เกิน 2 หม่ืนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

• ผู้ใดขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกต้ัง

ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหน่ึงวัน จนถึงเวลา 

18.00 น. ของวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

• ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เก่ียวกับผลของการ

เลือกต้ัง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 

20,000 ถึง 100,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีก าหนดสิบปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นการ

กระท าของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือ

ปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และให้

ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้น้ัน 
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การประกาศผลการเลือกต้ัง 

 

 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เม่ือ กกต. ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุ 

อันควรเชื่อว่าผลการเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผล 

การเลือกต้ังนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 ในกรณีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 

เท่ียงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัด 

ให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอ่ืนท่ีจ าเป็นแล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่ต้อง 

ไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 ในกรณีเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เ ม่ือมีการประกาศผล 

การเลือกตั้งและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหน่ึงแต่ต้องไม่น้อยกว่า 

5 คน แล้ว หากมีความจ าเป็นต้องเรียกประชุมสภาท้องถิ่นน้ัน ให้เรียกประชุมและ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ โดยในระหว่างน้ันให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นน้ันประกอบด้วย

สมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่ 

 

เงื่อนไขการประกาศผลการเลือกต้ัง 

 กรณีตามมาตรา 110 

 มาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ ภายใต้บังคับมาตรา 111 การเลือกตั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัครซ่ึงได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากท่ีสุดและมากกว่า

คะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หน่ึงคน  

ให้ผู้สมัครซ่ึงได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากท่ีสุดและมากกว่าคะแนนเสียงท่ี 

ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้งท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นได้มากกว่าห น่ึงคน ใ ห้ ผู้สมัคร ซ่ึงได้คะแนนเ ลือกตั้งมาก ท่ีสุด 

เรียงตามล าดับลงมาในเขตเลือกตั้งน้ันและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงท่ี 

ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีจะพึงมีใน 

เขตเลือกตั้งน้ัน 
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 ในกรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถ

เรียงล าดับผู้ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหน่ึง ให้ผู้สมัครท่ีได้คะแนนเลือกตั้ง

เท่ากันจับสลากเพ่ือให้ได้ผู้ได้รับ เลือกตั้งครบจ านวนท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งน้ัน 

ซ่ึงต้องกระท าต่อหน้าผู้อ านวยการการ เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นน้ัน ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศก าหนด  

 ในกรณีไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุท่ีไม่ได้คะแนนมากกว่า

คะแนนเสียง ท่ีไม่เลือกผู้ใด ให้ ผอ.กกต.จว.ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ

ด าเนินการให้มีการรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

รายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใน การเลือกตั้งท่ีจะจัดข้ึนใหม่  

 

  การประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้งมากกว่าจ านวน 

ส.ถ/ผ.ถ. ท่ีจะพึงมี (ม. 110) 

 1. คะแนนมากท่ีสุด 

 2. ไดร้ับคะแนนมากกว่าคะแนนท่ีไม่เลือกผู้ใด 

  3. หากไม่มีผู้สมัครใดได้คะแนนตามข้อ 2 ให้ ผอ.กกต.จว. ประกาศ 

          ให้มีการเลือกตั้งใหม่/รับสมัครใหม่/ผู้สมัครเดิมไม่มีสิทธิสมัคร 

 

 กรณีตามมาตรา 111 

มาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บัญญัติ ใ ห้ ในกรณีท่ีมี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

เป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ านวนผู้บริหารท้องถิ่นท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งน้ัน 

หรือในกรณีท่ีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่ากับหรือน้อยกว่า

จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งน้ัน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

จะได้รับเลือกตั้งต่อเม่ือได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ัน และมากกว่าคะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู้ใด  

 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และด าเนินการให้มีการรับสมัคร

ผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดย ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายซ่ึงไม่ได้คะแนน

มากกว่าคะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งท่ีจะ

จัดข้ึนใหม่ 
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 การประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้ง เท่ากับจ านวน 

ส.ถ/ผ.ถ. ท่ีจะพึงมี (ม. 111) 

 1. คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิในเขต 

 2. ได้คะแนนมากกว่าคะแนนท่ีไม่เลือกผู้ใด 

 3. หากไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง ให้ ผอ.กกต.จว. ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

          ใหม่ (ผู้ท่ีได้คะแนนน้อยกว่าข้อ 2 ไม่มีสิทธิสมัครฯ) 

 

 กรณีตามมาตรา 112 

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

ตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111 ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ให้ด าเนินการจนกว่า 

จะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง  

 ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111 

ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหน่ึงแล้ว 

ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไป และให้ถือว่า 

สภาท้องถิ่นน้ันมีสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่นน้ันจะครบวาระ เว้นแต่

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดจ านวนสมาชิก

สภาท้องถิ่นไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 

 การเลือกต้ังใหม่ (กรณีไม่มีผู้ใดได้รับเลอืกต้ัง) 

 การจัดการเลือกตั้งใหม่เน่ืองจากไม่มีผู้ใดไดร้ับเลือกตั้ง 

 - กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งอีกครั้งหน่ึง  

 - กรณีผู้บริหารท้องถิน่ ให้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งจนกว่าจะมีผู้ได้รับ

เลือกตั้ง (ม.112) 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

 

รายช่ือกฎหมาย QR CODE 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ 

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 

ระเบียบ กกต. ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

ระเบียบ กกต. ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

 

ระเบียบ กกต. ว่าดว้ยวิธกีารหาเสียงและลักษณะตอ้งห้าม 

ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 

ระเบียบ กกต. ว่าดว้ยวิธกีารหาเสียงและลักษณะตอ้งห้าม 

ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 

คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย 

www.moi.go.th 

 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

www.dopa.go.th 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

www.dla.go.th 

 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

https://ddc.moph.go.th/ 

 

กรมประชาสัมพันธ์ 

www.prd.go.th 
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สื่อประชาสัมพันธ์ 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 
 

สแกน QR CODE เพ่ือดาวน์โหลด 

สื่อประชาสัมพันธ์ 
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รายช่ือผู้ประสานงาน 

 

ผู้ประสานงานด้านการประชาสมัพันธ ์

• น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา       ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 

 โทร. 081 8812091, 02 1417908  

• น.ส.อาภรณ์ ศุภเดโชชัย      รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 

  โทร. 081 8196610, 02 1417909 

• นางเทียนลดา ประยงค์      ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ ์

  โทร. 083 1244041, 02 1412621 

• นางสาวเกวลนิ แกว้วารี     ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์และผลิตข่าว   

  โทร. 099 2192963, 02 1417922  

• นางสาวปิยะวัน ชาตะสุภณ  ผู้อ านวยการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์   

  โทร. 065 8285365, 02 1417910 

 

ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 02 1418888 โทรสาร โทรสาร 02 1438503 สายด่วน 1444 

 

รายชื่อติดต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัด 

จังหวัด ผอ.สนง.กกต.จว. 
การติดต่อประสานงาน 

มือถือ ส านักงาน Fax 

กระบ่ี น.ส.มนันสนันท์ วิทนา 081 3195999 075 612539 075 612540 

กาญจนบุรี นายขวัญเพชร ถนอมนาม 087 9119712 034 564131-3  
034 564207  

034 564131 

กาฬสินธุ์ นายสุทธิชัย บุญเรือง 080 1773549 043 815351 043 815395 

ก าแพงเพชร นายธนบูรณ์ สินมานะ 081 8694885 055 716363 
055 716364 

055 716383 

ขอนแก่น นายอภินันท์ จันทร์อุปละ 081 7086119 
043 234923-4 

ต่อ 0 
043 234927 
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จังหวัด ผอ.สนง.กกต.จว. 
การติดต่อประสานงาน 

มือถือ ส านักงาน Fax 

จันทบุรี นางสาวเมลดา วัชรโรจน์ 083 2459451 039 301184 039 301184 

ฉะเชิงเทรา นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ 085 9176688 038 517111 038 518621 

ชลบุรี นายส าราญ ตันพานิช 085 1007512 038 467 892 038 467891-2 

ชัยนาท นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ 081 8829984 
056 414727 

056 414981 

056 414727 

056 414981 

ชัยภูมิ เรือเอก ไตรสรณ์ ผาสุก 084 3258019 
044 816324 

044 817835 
044 816187 

ชุมพร 
ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์  

มหาพชราอรุณใหม่ 
081 6684740 

077 506150 

077 506382 

077 506150 

077 506382 

เชียงราย นายสุคนธ์ เรือนสอน 089 5547450 053 177362-4 
053 177362-4 

ต่อ 4 

เชียงใหม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ 083 2039959 053 112347-8 
053 112346 

053 112349 

ตรัง น.ส.อรพิน อาชีวะสุข 089 7261133 075 216045 
075 216045 

ต่อ 21 

ตราด นายบัณฑิต วงษา 081 1749988 

039 525527 

039 520499 

039 522899 

039 525527 

039 520499 

039 522899 

ตาก นายชูชาติ สุขสงวน 096 6974639 
055 515986 

055 515467 
055 517571 

นครนายก พ.ต.ท.กนก สงวนพรรค 098 2762425 
037 314528-9 

037 314751 

037 314528-9 

ต่อ 17 

037 314751 

นครปฐม น.ส.บุญเรือน ไทยวัฒนธรรม 086 3974247 034 340071-4 
034 340220-1  

034 220 224 

นครพนม นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ 094 530 5574 042 515 791 
042 515 790, 

042 515 336 

นครราชสีมา 
พ.ต.ท.รพีพงษ์  

จิรพัฒนาลักษณ์ 
081 790 1841 044 756730-3 044 756734-5 
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จังหวัด ผอ.สนง.กกต.จว. 
การติดต่อประสานงาน 

มือถือ ส านักงาน Fax 

นครศรีธรรมราช 
น.ส.นุชนภางค์  

ล่ิมดุลย์ไพบูลย์ 
099 265 3244 

075 355299 

075 355300  
075 355300 

นครสวรรค์ นายดัมพ์ สุริโย 087 2292292 056 256014-6 056 256017 

นนทบุรี 
ร.ต.อ.หญิง วฤนธร  

ต้ังฤษณกุล 
085 7252691 02 5911486 02 5913408 

นราธิวาส นายก าธร ทองขุนด า 089 9707616 073 642746-7 073 642748 

น่าน นายประสาน สิทธิชุม 080 4578119 054 600000 054 600000 

บุรีรัมย์ นางสาวปิยนาฎ กลางพนม 
084 4550202 

081 7256961 
044 604000 

044 604000 

ต่อ 1503 

บึงกาฬ ร.ต.อ.สมบัติ สิทธิบุศย์  094 8922159 

042 491514 

042 491516 

042 491932 

042 491932 

ต่อ 26 

ปทุมธานี นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน 086 8971718 02 5933902-3 02 5933907 

ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ณากัญ กัณห์อุไร 065 3916915 

032 603573 

ต่อ 101-103 

032 604286 

032 603573 

ต่อ 222,  

032 604286 

ปราจีนบุรี นายป้องปราการ สุดนุช 087 6091049 037 218556-9 037 218560-2 

ปัตตานี ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี 082 439 3399 073 336730-1 073 337856 

พระนครศรีอยุธยา นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช 094 6891115 
035 345449 

035 354809 

035 345449 

035 345809 

พะเยา นายปรพล พูตระกูล 080 1203883 054 887116-7 054 887116-7 

พังงา นายสัมภาษณ์ เชาวลิต 098 0145898 
076 413337 

076 410011 
076 413338 

พัทลุง 
ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต  

ป่ินสุวรรณ 
082 4569777 

074 616222 

074 616400 

074 616222 

ต่อ 17 
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จังหวัด ผอ.สนง.กกต.จว. 
การติดต่อประสานงาน 

มือถือ ส านักงาน Fax 

พิจิตร ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด 083 1554373 

056 615121 

056 614959 

056 615662 

056 615661 

พิษณุโลก นางสมิหรา เหล็กพรหม 092 6539998 055 334235-8 055 334239 

เพชรบุรี นางสุทธดา คงเดชา 081 3782472 
032 474810 

032 474811 

032 474812 

032 474813 

เพชรบูรณ์ นายสุวิทย์ ศรีวงษา 089 6424475 
056 712002 

056 725574 
056 7200965 

แพร่ นายพิทักษ์ ค าอุ่น 089 2629519 054 532492 054 532709 

ภูเก็ต ว่าท่ี ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร 064 9856456 076 354692 076 354693 

มหาสารคาม นายวัชระ สีสาร 093 5427771 043 777481-2 043 777570 

มุกดาหาร นางสาวพิมล โพนทราย 086 4076879 042 613680 
042 613680 

ต่อ 1004 

แม่ฮ่องสอน นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา 061 4145947 053 612878 053 612878 

ยโสธร นางยุรดา ทองธนฐากุล 094 4951581 
045 714177 

045 714899 

045 714177 

045 714899 

ต่อ 109 

ยะลา นายประสิทธ์ิ เอียดคง 081 5996485 073 222978-9 
073 222978-9 

ต่อ 51 

ร้อยเอ็ด นายนวัต บุญศรี 085 45908887 043 516493-4 043 518275 

ระนอง นายสัญญา แก้วอนันต์ 089 7292590 077 800001-5 
077 800001-5 

ต่อ 124 

ระยอง นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ 086 1503989 038 618916-7 
038 618916-7 

ต่อ 11 

ราชบุรี พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน 081 4994992 
032 327439 

032 327440 
032 320105 
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จังหวัด ผอ.สนง.กกต.จว. 
การติดต่อประสานงาน 

มือถือ ส านักงาน Fax 

ลพบุรี นายมนัส ไหวพริบ 092 2510994 
036 424400 

036 421594-8 
036 424401 

เลย นายกวีไพศาลศรี 081 7087307 042 814732-3 042 814734 

ล าปาง นายฐิติพล ทศรฐ 081 8831280 054 820090 
054 820090 

ต่อ 17 

ล าพูน นายนพดล สุยะ 081 9618084 053 525620-2 053 525630-2 

ศรีสะเกษ นายนเรศ สุวรรณกูฏ 062 1970178 045 616205-6 045 616205-6 

สกลนคร นางสาวจุฑามาศ จันโท 090 5539445 

042 716597 

042 716690 

042 713202  

042 716597 

042 716690 

042 713202  

สงขลา นายเสน่ห์ รักรงค์ 063 079 9391 074 333212-4 
074 333212-4 

ต่อ 6 

สตูล นางพะเยีย เจริญเนตรกุล 081 4789960 074 723408 074 723408 

สมุทรปราการ นายปฐมพงศ์ โพธิโต 081 7762157 02 1831046-8 
02 1831046-8 

ต่อ 1072-1073 

สมุทรสงคราม น.ส.ป่ินทอง อินทรศรี 086 5120404 
034 716598 

034 717471 

034 716598 

034 717471  

กด 4 

สมุทรสาคร นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ 082 6195995 034 428824 034 428824 

สระแก้ว นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร 081 5770993 
037 241622-6 

037 241628 

037 241622 

ต่อ 104 

สระบุรี พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด 082 7699494 
036 351811 

036 351813-4  

036 351812 

036 351815 

สิงห์บุรี น.ส.พัชรี ผ่ึงผดุง 086 3646184 036 507242 036 507243 

สุโขทัย พ.ท.สยามรัฐ สุทธรินทร์  081 4759400 055 651061-5 055 651061-5 
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จังหวัด ผอ.สนง.กกต.จว. 
การติดต่อประสานงาน 

มือถือ ส านักงาน Fax 

สุพรรณบุรี 
พ.ต.ท.หญิง มาลินี  

ปัญญาค าเลิศ 
088 7950955 035 525314-5 

035 525314-5 

ต่อ 109 

สุราษฎร์ธานี 
นายศรัณยู  

อาทิตยศรัณยากร 
081 7017807 

077 281713 

077 281572 

077 281713 

077 281572 

สุรินทร์ 
นายเกรียงศักด์ิ  

วงศ์เลิศประยูร 
086 5034942 044 710333 044 710334 

หนองคาย ว่าท่ี ร.ต.สัมพันธ์ แสงค าเลิศ 084 7892208 
042 422850 

042 423075 
042 422675 

หนองบัวล าภู นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ 081 7071482 

042 316740 

042 315710 

042 316741 

042 316740 

ต่อ 103-104 

อ่างทอง นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี 081 9475470 035 612888 035 614582 

อ านาจเจริญ นางพรรณวิภา สังฆ์ทิพย์ 089 2777066 045 523134 045 523134 

อุดรธานี นายกิตติคุณ ศิริโยธา 081 6617836 042 211116 042 211117-8 

อุตรดิตถ์ นายนิยม จันทร์เย่ียม 061 5541159 055 428581 055 428571 

อุทัยธานี นายส ารวม บุญล้น 081 9733133 
056 970150 

056 970151 
056 970006 

อุบลราชธานี นายสัญญา กรุงแก้ว  093 5812574 045 355366-7 045 311661 
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ข้อสนเทศ (Factsheet) 

สาระน่ารู้การเลือกตั้งเทศบาล 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

ข้อห้ามของผู้ใดหรือบุคคลใดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล                                        
และนายกเทศมนตรี 

 ๑. ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ  
 หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการย้ายโดยมีเหตุผล
อันสมควร 
  ๑.๑ การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียน
บ้านเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน  กรณีนี้ 
มิให้ใช้แก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือพนักงานของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนด เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
  ๑.๒ การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อาศัยอยู่จริง 
  ๑.๓ การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 
 ๒. ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เพ่ือให้ตนสมัครรับเลือกตั้ง 
 ห้ามมิให้ผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพ่ือให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง 
 ๓. ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง หรือกระท าการใด ๆ 
เพ่ือประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้ เว้นแต่การกระท านั้น  
เป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น 
 ๔. ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษ 
แก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 
 ๕. ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เพ่ือจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระท าการใด ๆ เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน 
 ผู้ใดมีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อ่ืนตั้งแต่สองคนขึ้นไปไว้ในครอบครอง  
โดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท าการ
ตามวรรค ๑ 
 ๖. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่
ผู้สมัครผู้ใด 
 
  



๒ 
 

 
 

ข้อห้ามของข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
 
 ๑. ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนของรัฐกระท าการใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่  
และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด าเนินการใด ๆ ที่ เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้น 
 ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าดังกล่าว  มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท านั้นได้
แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็น โทษ 
แก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ 
 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระท าดังกล่าว ในกรณีจ าเป็น 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว 
หรือสั่งให้ประจ ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอ าเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่า
จะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้ 
 

-------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 

 
 

 

วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

 

 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙  มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ มาตรา ๙๑ 
และมาตรา ๙๒ ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม  
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๓ ข้อ ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๔ ,  ๑๕ , ๑๗ ,  ๑๘ , ๒๒ , ๒๓ , ๒๓/๑ , ๒๓/๒ และข้อ ๒๔ 
ได้ก าหนดวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  วิธีการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 
  ระยะเวลาการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง (บทเฉพาะกาลข้อ ๒๔) 
  ผู้สมัครรับเลือกตั้ งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ ง สามารถหาเสียงเลือกตั้ งได้ตั้ งแต่วันที่ 
คณะกรรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 ๒.  ข้อห้ามและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วย 
หาเสียงเลือกตั้ง 
  ๒.๑ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน  
ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้  
   (๑) จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน          หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 
   (๒)  ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่า        
จะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือ
สถาบันอื่นใด  
   (๓)  ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ  
   (๔)  เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
   (๕)  หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจ      
ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด  
 
 



๒ 
 

 
 

   (๖)  ห้ามผู้สมัครด าเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดด าเนินการ      
น าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
   (๗)  ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียง
เลือกตั้งในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    (๗.๑) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรย 
ในที่สาธารณะ 
    (๗.๒) แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุ 
ชื่อตัวชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน 
    (๗.๓) ใช้พาหนะต่าง ๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวที 
เพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดทราบ 
ตามแบบขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือแบบขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
    (๗.๔) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยค าที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิด 
ความไม่สงบขึ้นในพ้ืนที ่
    (๗.๕) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
ให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่าง ๆ  
    (๗.๖) หาเสียงเลือกตั้งโดยน าชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง 
คติพจน์ ค าขวัญ หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น 
    (๗.๗) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   (๘) ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการส ารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต  มีลักษณะเป็นการชี้น าหรือมีผลต่อการตัดสินใจ 
ในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
   (๙) ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการเปิดเผยหรือ
เผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา ๗ วัน 
ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
   
  ๒.๒ การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง 
   ๒.๒.๑   ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดท าและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือ
จัดท าและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด าเนินการดังนี้ 
     (๑) จัดท าและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้าง 
ไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร 
     (๒) จัดท าและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้าง 
ไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร 
 
 



๓ 
 

 
 

   ๒.๒.๒  ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์  
ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร 
พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน  
ของประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  
   ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ 
ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔      
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจน าภาพผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่ นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ 
ใน        การหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
   ๒.๒.๓  การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้
เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ  
การเลือกตัง้มอบหมายก าหนด 

 ๓. วิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๑ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัคร พรรคการเมือง 
หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบหรือว่าจ้าง
บุคคล หรือนิติบุคคลด าเนินการแทนได้ ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เว็บไซต์ 
   (๒) โซเชียลมีเดีย 
   (๓) ยูทูป 
   (๔) แอปพลิเคชัน 
   (๕) อีเมล์ 
   (๖) เอสเอ็มเอส 
   (๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท 
  ๓.๒ การหาเสียงตามข้อ ๓.๑ ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี สามารถระบุ
ชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ 
นโยบายผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล 
ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจนด้วย 
  ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามข้อ ๓.๒ หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ใน
การหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจน าภาพผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้  
ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
 
 
 
 



๔ 
 

 
 

  ๓.๓ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง 
แล้วแต่กรณี แจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามแบบ  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบก่อนด าเนินการ  
หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามส่วนนี้
คณะกรรมการอาจก าหนดวิธีการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  ๓.๔ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด แสดงชื่อและ 
ชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อย่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดที่สามารถระบุเจาะจงตัวบุคคล  
ที่ด าเนินการได ้
  สื่อที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระบุชื่อ 
และชื่อสกุลหรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดท า 

 การแสดงตนและระบุข้อมูลดังกล่าว อาจกระท าในรูปแบบตัวอักษร ภาพหรือเสียงก็ได้ 
  ๓.๕ บุคคลที่มิ ได้ เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ ายในการหาเสียงเลือกตั้ ง 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ รวมแล้วเกินกว่าห้าพันบาท 
ให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ทราบ เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
   (๑) ค่าจ้างจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๒) ค่าตอบแทนในการด าเนินการ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 
โซเซียลมีเดีย อีเมล์ โปรแกรมค้นหา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน รับรู้ถึงการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  การแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้แบบขอแจ้ง
ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 ๔. ผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 
  “ผู้สมัคร”  หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  “ผู้ช่วยหาเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วม
กิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นบุคคลที่ได้  
แจ้งรายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทนต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ยกเว้นบุคคล 
ในครอบครัว ได้แก่ สามี ภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 
 

  “การหาเสียงเลือกตั้ง” หมายความว่า การแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิก  
จากชุมชน เพ่ือให้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน แล้วแต่กรณี 
  ๔.๑ ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงเพ่ือช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้แจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง เช่น หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง รวมทั้งหลักฐานอ่ืน  
ตามแบบขอแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบก่อนวัน
ด าเนินการหาเสียงเลือกตั้ง  
  ๔.๒ การหาเสียงเลือกตั้งของผู้ช่วยหาเสียง ผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหาร
หรือเครื่องดื่ม ส าหรับผู้ช่วยหาเสียง และให้ผู้สมัครต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือ  
ในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า 
  กรณีผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วย 
หาเสียงจะด าเนินการหาเสียงเลือกตั้ งด้วยวิธีการนี้มิ ได้ .และหากมีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ ช่วยหาเสียง 
ในการเลือกตั้งให้ผู้สมัครด าเนินการแจ้งไม่เกิน ๓ ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนผู้ช่วยหาเสียง 
ในการเลือกตั้งนั้น 
  ๔.๓ พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ โดยพรรคการเมืองนั้นต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม  
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ถือเป็นการโฆษณา 
หาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นด้วย 

  

....................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 

 
 
 

การหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิก      
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๑๔๒ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ก าหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น 

 ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ช่วยหาเสียง สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน คือวันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้สมัครสามารถ
หาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบ หรือว่าจ้างบุคคล หรือนิติบุคคลด าเนินการแทนได้ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์  , โซเซียลมี เดีย  , ยูทูป , แอปพลิ เคชั่น , อี เมล์  , เอสเอ็มเอส หรือสื่อ อิ เล็กทรอนิกส์ อ่ืน 
ทุกประเภท และสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ 
ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร 
ทั้งนี้ ต้องระบุชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 
ส าหรับผู้สมัครที่จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
จะต้องได้รับความยินยอมจากพรรคการเมืองหรือบุคคลนั้น 

 กรณีบุคคลใดที่มิ ได้ เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ ายในการหาเสียงเลือกตั้ ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ค่าจ้างจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าตอบแทนในการด าเนินการ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด  
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย อิเมล์ โปรแกรมค้นหา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน รวมแล้วจ านวน  
เกินกว่าห้าพันบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครทราบ และผู้สมัครต้องแจ้ง  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดทราบตามแบบขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
ออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งทีป่ฏิบัตหิน้าที่ได้  

 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๕ และข้อ ๑๔๙ ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นพร้อมกัน ให้มีคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จ านวน ๙ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน
และกรรมการอีก จ านวน ๘ คน และปิดประกาศค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบด้วย ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดให้ลงคะแนน
เลือกตั้งได้เฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้น กรณีท่ีผู้ใดมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายหน่วยเลือกตั้ง ให้มีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งได้เพียงแห่งเดียว  

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้ง มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ โดยไม่ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่หน่วยเลือกตั้ง 
ที่ตนปฏิบัติหน้าที่นั้น ต้องอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง 

  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ที่ประสงค์จะลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่ แสดงหลักฐานค าสั่งแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งก่อนท าการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) 
อีกส่วนหนึ่งและไม่ให้นับรวมกับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แต่ให้นับเป็นจ านวนผู้มาแสดงตน 
ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง แล้วบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)  
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การคัดค้านการเลือกตั้ง 
 มาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มี 
การเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่ 
  (๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๒ ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึง 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
  (๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนน 
ไม่แล้วเสร็จหรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง  
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับค าคัดค้านการเลือกตั้งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  
เพ่ือหาข้อเท็จจริงโดยพลัน และพิจารณาด าเนินการตามหมวดนี้ แล้วแต่กรณีต่อไป ทั้งนี้  การยื่นค าคัดค้าน 
การเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 ทั้งนี้ มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร บัญญัติไว้ว่า 
  มาตรา ๖๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการก าหนดใหม่ 
และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เหมาะสม คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อ านาจสั่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดใหม่ให้เหมาะสมต่อไป ค่าใช้จ่ายที่ก าหนด
ใหม่มิให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างด าเนินการหรือที่จะมีขึ้ นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ 
วันประกาศก าหนดค่าใช้จ่ายใหม่ 
  ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง แล้วแต่กรณี จ านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอ่ืนได้จ่ายหรือรับว่า  
จะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอ่ืนได้น ามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ 
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ค านวณตาม
อัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น 
 
 
 
 



๒ 
 

 
 

  บรรดาเงินที่บุคคลอ่ืนได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและผู้สมัคร 
ได้รับทราบถึงการกระท าดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้หรือยินยอมตามวรรคสาม 
เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระท าเช่นว่านั้น ภายใน
สามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระท าดังกล่าว ในการนี้ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ด าเนินการตามที่เห็นสมควร เพ่ือมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป 
  มาตรา ๖๒ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด 
  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายตาม 
วรรคหนึ่งไว้ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจั งหวัด ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
และสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควรรายละเอียดและวิธีการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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