
การปรับปรุงกฎหมายเพือ่เตรียมพร้อม
ส าหรับการเลอืกตั้งท้องถิ่น



การปรับปรุงกฎหมายเพือ่เตรียมพร้อมส าหรับการเลอืกตั้งท้องถิ่น

ร่าง พ.ร.บ.การเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.ระเบยีบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. ...



สรุปข้อมูลจ านวน อปท. ทัว่ประเทศ

๑. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ๗๖ แห่ง
๒. เทศบาล ๒,๔๔๑ แห่ง

- เทศบาลนคร ๓๐ แห่ง
- เทศบาลเมือง ๑๗๘ แห่ง
- เทศบาลต าบล ๒,๒๓๓ แห่ง

๓. องคก์ารบริหารส่วนต าบล ๕,๓๓๓ แห่ง
๔. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ๒ แห่ง

(กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา)
รวมทั้งส้ิน ๗,๘๕๒ แห่ง

หมายเหตุ ขอ้มูลจ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑



รูปแบบ อปท.ที่ครบวาระทัว่ประเทศ ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑
อปท. ครบวาระปี ๒๕๖๐ (แห่ง) ครบวาระปี ๒๕๖๑ (แห่ง)

๑. อบจ. ๗๖ -

๒. เทศบาล
- เทศบาลนคร
- เทศบาลเมือง
- เทศบาลต าบล

๒,๐๑๘
๓๐
๑๖๙
๑,๘๑๙

๔๒๓

-

๙

๔๑๔

๓. อบต. ๕,๑๒๘ ๒๐๕

๔. อปท. รูปแบบพิเศษ
(กทม. และ เมืองพทัยา)

รวม

๒

๗,๒๒๔

-

๖๒๘
หมายเหตุ - อปท. ท่ีครบวาระ ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๗,๒๒๔ แห่ง (ตั้งแต่ พ.ค. ๒๕๕๗ – ธ.ค. ๒๕๖๐)

- อปท. ท่ีครบวาระ ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๖๒๘ แห่ง
- รูปแบบ อปท. ท่ีครบวาระแลว้ ไดแ้ก่ อบจ. กทม. และเมืองพทัยา
- รูปแบบ อปท. ท่ียงัไม่ครบวาระ ไดแ้ก่ เทศบาล (เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) และอบต. 



การเลอืกตั้งท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ (๑) กกต. มีหนา้ท่ี
และอ านาจจดัหรือด าเนินการใหมี้การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

พ.ร.บ. ประกอบ รธน. วา่ดว้ย กกต. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๗ วรรคสอง กกต. มีหนา้ท่ีจดัการเลือกตั้ง
หรือมอบให ้อปท.หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเป็น
ผูรั้บผดิชอบจดัการเลือกตั้ง

กกต. 
- มีหนา้ท่ีจดัการเลือกตั้ง
-ควบคุมดูแลการเลือกตั้ง



การเลอืกตั้งท้องถ่ินกรณไีม่ปรับเปลีย่นรูปแบบและโครงสร้างของ อปท.

ยกเลกิหรือแก้ไขบางส่วน
๑. ประกาศ คสช. ฉบบัท่ี ๗/๒๕๕๗ (หา้มชุมนุมทางการเมือง)
๒. ประกาศ คสช. ฉบบัท่ี ๕๘/๒๕๕๗ (การพิจารณาเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง)
๓. ประกาศ คสช. ฉบบัท่ี ๘๕/๒๕๕๗ (การไดม้าสมาชิกสภา/ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

เป็นการชัว่คราว)
๔. ประกาศ คสช. ฉบบัท่ี ๘๖/๒๕๕๗ (การไดม้า ส.ก. เป็นการชัว่คราว)
๕. ค าสั่งหวัหนา้ คสช. ท่ี ๑/๒๕๕๗ (ครบวาระอยูต่่อ)
๖. ค าสั่งหวัหนา้ คสช. ท่ี ๒๒/๒๕๕๙ (ยบุสภาใหส้รรหาสมาชิกสภาฯโดย มท.)
๗. ค าสั่งหวัหนา้ คสช. ท่ี ๒๙/๒๕๕๙ (การไดม้าสมาชิกสภา/ผูบ้ริหาร

กรณีจดัตั้ง/ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล/เปล่ียนแปลงฐานะเทศบาล)
๘.    ค  าสั่งหวัหนา้ คสช. ท่ี ๖๔/๒๕๕๙ (แต่งตั้งผูว้า่ กทม.)
๙.     ค  าสั่งหวัหนา้ คสช. ท่ี ๖/๒๕๖๐ (แต่งตั้งนายกเมืองพทัยา)



การเตรียมการเลอืกตั้งท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. กกต. มีหนา้ท่ีและอ านาจในการจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน (มาตรา ๒๒๔ (๑))
๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก               

สภาท้องถ่ินและผู ้บริหารท้องถ่ิน รวมทั้ งหลักเกณฑ์และวิ ธีการเลือกตั้ ง                    
ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั (มาตรา ๒๕๒ วรรคสอง)

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต. พ.ศ. ๒๕๖๐
กกต. มีอ  านาจด าเนินการให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐจัดการเลือกตั้ งท้องถ่ินภายใต้การควบคุมดูแลของ กกต. (มาตรา ๒๗                     
วรรคสอง) (ทั้งน้ี ไม่ตดัอ านาจของ กกต. ท่ีจะจดัการเลือกตั้งเอง) 



กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการเลอืกตั้งท้องถิ่น รวม ๖ ฉบับ

๑. กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ                   
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

๒. กฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
๓. กฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล
๔. กฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบล
๕. กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
๖. กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา



ผลการเตรียมการจัดการเลอืกตั้งท้องถิ่น

๑. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับ             
การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน รวม ๖ ฉบบั

๒. มท. ได้ส่งความเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูมี้สิทธิ              
สมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินรวม ๖ ฉบับ               
ใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว้

๓. การสรรหา กกต. ชุดใหม่ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณารายช่ือผูท่ี้สมควร               
เป็น กกต.ของ สนช.ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซ่ึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
วสิามญัข้ึนพิจารณารายช่ือผูท่ี้สมควรเป็น กกต. แลว้

๔. มท. เตรียมการประสานและสนบัสนุนการจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินโดยไดศึ้กษา
ขอ้กฎหมายและรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวแลว้



การเลอืกตั้งท้องถิ่นควรจัดให้มีขึน้ก่อนหรือหลงัการเลอืกตั้งทั่วไป

๑. การเลือกตั้งทอ้งถ่ินควรจดัให้มีข้ึนก่อนการเลือกตั้งทัว่ไป 
เน่ืองจากประชาชนผูใ้ช้สิทธิเลือกตั้งมีความคุน้เคยกบัการ
เ ลือกตั้ งท้อง ถ่ิน ซ่ึง เ ป็นพื้ นฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข

๒. สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัและ
ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู ้บริหาร
ทอ้งถ่ิน รวม ๖ ฉบบั ของ สนง.คกก.กฤษฎีกา



ประเด็นการเลอืกตั้งท้องถ่ินควรจัดการเลอืกตั้งทุกรูปแบบพร้อมกนัหรือไม่

๑. กกต. ยงัไม่เคยจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินทุกรูปแบบพร้อมกนั

๒. การครบวาระของสมาชิกสภาท้อง ถ่ินและผู ้บ ริหารท้อง ถ่ิน                        
ไม่พร้อมกันทุกรูปแบบ ปัจจุบัน อบจ. กทม. และเมืองพัทยา
ครบวาระแล้ว แต่ยงัมีเทศบาล และ อบต. ท่ีไม่ครบวาระ ซ่ึงจะ               
ครบวาระพร้อมกนัในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

๓. การเลือกตั้งทอ้งถ่ินพร้อมกนัทุกรูปแบบอาจก่อให้เกิดความสับสน
กบัประชาชนผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งทอ้งถ่ินทุกรูปแบบพร้อมกนั



การเลอืกตั้งท้องถ่ินควรจัดการเลอืกตั้งท้องถ่ินรูปแบบใดก่อนหรือหลงั

๑. อบจ. และ กทม. ครบวาระแลว้ จึงอาจจดัการเลือกตั้งไดก่้อน

๒. เทศบาล และ อบต. จะครบวาระพร้อมกันในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑ จึงอาจจดัการเลือกตั้งไดใ้นล าดบัถดัไป

๓. ส าหรับเมืองพัทยาอาจจัดการเลือกตั้ งพร้อมกับเทศบาล และ
อบต. ตามขอ้ ๒.

๔. การจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินรูปแบบใดก่อนหรือหลงัย่อมด าเนินการ
ไดต้ามความเหมาะสม



ที่มาการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 6 ฉบับ
- เกิดปัญหาทางปฏิบัติในการสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง มีการ
ลาออกหรือครบวาระในระหว่างการสอบสวน ต่อมาได้รับเลือกตั้งเข้ามา
อีก ผู้มีอ านาจสั่งให้พ้นจากต าแหน่งได้หรือไม่
- สคก. ได้แก้ไขกฎหมายให้ชัดเจนเพื่อสอบสวนผู้กระท าผิดได้ทุกกรณี 
แม้พ้นจากต าแหน่งแล้ว รวมทั้งแก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
สมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสอดคล้องกับ รธน.



๑.๑ บุคคลต้องห้ามใช้สิทธิ
เลือกตั้ง : อยู่ระหว่างถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีจะ
ถึงที่สุดหรือไม่ 

๑.๑ บุคคลต้องห้ามใช้สิทธิ
เลือกตั้ง : อยู่ระหว่างถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีจะ
ถึงที่สุดหรือไม่ 

๑.๒ บุคคลต้องห้ามใช้สิทธิเลือกต้ัง :
- เคยถกูสัง่ให้พ้นจากราชการเพราะทจุริต
- เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุเพราะร ่ารวย
ผิดปกติ ฉ้อโกงประชาชน ยาเสพติดฐานเป็น
ผู้ผลติ - ผู้ ค้า การพนนั ค้ามนษุย์ ฟอกเงิน
- เคยทจุริตการเลือกตัง้
- เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
- ถกูสัง่ให้พ้นจากต าแหน่งใน อปท. เพราะมี
สว่นได้เสียในสญัญา 

ฯลฯ

๑.๒ บุคคลต้องห้ามใช้สิทธิเลือกต้ัง :
- เคยถกูสัง่ให้พ้นจากราชการเพราะทจุริต
- เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุเพราะร ่ารวย
ผิดปกติ ฉ้อโกงประชาชน ยาเสพติดฐานเป็น
ผู้ผลติ - ผู้ ค้า การพนนั ค้ามนษุย์ ฟอกเงิน
- เคยทจุริตการเลือกตัง้
- เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
- ถกูสัง่ให้พ้นจากต าแหน่งใน อปท. เพราะมี
สว่นได้เสียในสญัญา 

ฯลฯ

เหตุผล
เป็นการระบุให้ชัดเจนว่ากรณี
การถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่
จ าต้องให้คดีถึงที่สุด

เหตุผล
เป็นการระบุให้ชัดเจนว่ากรณี
การถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่
จ าต้องให้คดีถึงที่สุด

เหตุผล
เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
ของส่วนรวมให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เหตุผล
เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
ของส่วนรวมให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แก้ไข กม. เลือกตั้งสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถ่ิน แก้ไข กม. เลือกตั้งสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถ่ิน 



เหตุผล
เป็นการก าหนดมาตรการลงโทษทาง
กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มี
ลักษณะต้องห้ามเข้ามามีสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ัง

เหตุผล
เป็นการก าหนดมาตรการลงโทษทาง
กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มี
ลักษณะต้องห้ามเข้ามามีสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ัง

เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ

เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ

1.3 ก าหนดโทษบุคคลที่สมัครรับ
เลือกตั้ง โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง (จ าคุก ๑ – ๑๐ ปี 
และปรับ ๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
๑๐ ปี)

1.3 ก าหนดโทษบุคคลที่สมัครรับ
เลือกตั้ง โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง (จ าคุก ๑ – ๑๐ ปี 
และปรับ ๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
๑๐ ปี)

๑.๔ ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
มีอายุไม่ต ่ ากว่า ๑๘ ปี ในวัน
เลือกตัง้
(ตาม ม. ๙๕ รธน. ๖๐)

๑.๔ ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
มีอายุไม่ต ่ ากว่า ๑๘ ปี ในวัน
เลือกตัง้
(ตาม ม. ๙๕ รธน. ๖๐)



เหตุผล เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภา
และผู้บริหารท้องถิ่นที่เหมาะสมแก่การ
ปฏิบั ติหน้ าที่  มี ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต 
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่
ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และมีประสิทธิภาพ

เหตุผล เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภา
และผู้บริหารท้องถิ่นที่เหมาะสมแก่การ
ปฏิบั ติหน้ าที่  มี ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต 
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่
ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และมีประสิทธิภาพ

เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ 

เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ 

(๑) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง ตาม กม. เลือกต้ัง
ท้องถิ่น

(๑) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง ตาม กม. เลือกต้ัง
ท้องถิ่น

(๒) น าเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ตาม รธน. ม. 184 (2) (3) และวรรค
สาม กรณีตนเองหรือคู่สมรสเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐหรือได้รับเงินหรือประโยชน์
ใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ และ ม. 185 
กรณีใช้ต าแหน่งก้าวก่าย แทรกแซงเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่นหรือไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมมาก าหนดไว้

(๒) น าเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ตาม รธน. ม. 184 (2) (3) และวรรค
สาม กรณีตนเองหรือคู่สมรสเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐหรือได้รับเงินหรือประโยชน์
ใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ และ ม. 185 
กรณีใช้ต าแหน่งก้าวก่าย แทรกแซงเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่นหรือไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมมาก าหนดไว้

แก้ไข กม. จัดตั้ง อปท. 5 ฉบับ



เหตุผล
เป็นการแบ่ ง เบาภาระการ
ก ากับดูแล อปท. ของ รมว.
มท. ในฐานะผู้รักษาการตาม
กฎหมายจัดตั้ง อปท.

เหตุผล
เป็นการแบ่ ง เบาภาระการ
ก ากับดูแล อปท. ของ รมว.
มท. ในฐานะผู้รักษาการตาม
กฎหมายจัดตั้ง อปท.

เหตุผล ประหยัดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าของสมาชิกสภา 
อบต. ลงเพื่อน างบประมาณไป
พัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าบริการ
สาธารณะอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น

เหตุผล ประหยัดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าของสมาชิกสภา 
อบต. ลงเพื่อน างบประมาณไป
พัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าบริการ
สาธารณะอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น

(๓)  อ านาจสอบสวนสมาชิกสภา /
ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นของ ผวจ. การสั่ง
ให้สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่งเป็นของ รมว.มท. มท. เห็นว่า 
อ านาจสอบสวน อบต. และ ทต. ควร
เป็นของ นอภ. และ ผวจ. เป็นผู้สั่งให้
พ้นจากต าแหน่ง

(๓)  อ านาจสอบสวนสมาชิกสภา /
ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นของ ผวจ. การสั่ง
ให้สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่งเป็นของ รมว.มท. มท. เห็นว่า 
อ านาจสอบสวน อบต. และ ทต. ควร
เป็นของ นอภ. และ ผวจ. เป็นผู้สั่งให้
พ้นจากต าแหน่ง

(๔) ลดจ านวนสมาชิกสภา อบต. จาก
หมู่บ้านละ 2 คน เป็นหมู่บ้านละ 1 
คน ท าให้ค่าตอบแทนสมาชิกลดลง
คร่ึงหนึ่งของค่าตอบแทนปัจจุบัน และ
น า งบประมาณไปจั ดท า บ ริ ก า ร
สาธารณะเพิ่มเติม การสร้างสมดุล
ระหว่างสภากับผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ลดจ านวนสมาชิกสภา อบต. จาก
หมู่บ้านละ 2 คน เป็นหมู่บ้านละ 1 
คน ท าให้ค่าตอบแทนสมาชิกลดลง
คร่ึงหนึ่งของค่าตอบแทนปัจจุบัน และ
น า งบประมาณไปจั ดท า บ ริ ก า ร
สาธารณะเพิ่มเติม การสร้างสมดุล
ระหว่างสภากับผู้บริหารท้องถิ่น



เหตุผล ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ควรเป็นบุคคลที่มีถิ่นพ านักอาศัย
หรือเคยศึกษาในท้องถิ่นนั้นๆ เป็น
ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งจะเป็นผู้
ที่รู้สภาพปัญหาในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง

เหตุผล ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ควรเป็นบุคคลที่มีถิ่นพ านักอาศัย
หรือเคยศึกษาในท้องถิ่นนั้นๆ เป็น
ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งจะเป็นผู้
ที่รู้สภาพปัญหาในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง

เหตุผล
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มี
คุณสมบัติเข้ามาบริหารท้องถิ่น

เหตุผล
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มี
คุณสมบัติเข้ามาบริหารท้องถิ่น

(๕) ก าหนดคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ โดยให้มี
ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านหรือเคย
ศึกษาในสถานศึกษาที่ตัง้อยู่ ใน
เขตอ าเภอหรือจังหวัดหรือ อปท.
รูปแบบพิเศษ แล้วแต่กรณีที่
สมัครรับเลือกตัง้มาแล้วเป็นเวลา
ตดิต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

(๕) ก าหนดคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ โดยให้มี
ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านหรือเคย
ศึกษาในสถานศึกษาที่ตัง้อยู่ ใน
เขตอ าเภอหรือจังหวัดหรือ อปท.
รูปแบบพิเศษ แล้วแต่กรณีที่
สมัครรับเลือกตัง้มาแล้วเป็นเวลา
ตดิต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

(6) ก าหนดวาระผู้บริหารท้องถิ่น
ทุกรูปแบบ ห้ามมิให้ด ารงต าแหน่ง
เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ มิให้
น าวาระที่ ได้รับเลือกตั้ งก่อนที่
กฎหมายนี้ใช้บังคับมานับต่อเนื่อง
เป็นวาระที่ด ารงต าแหน่ง

(6) ก าหนดวาระผู้บริหารท้องถิ่น
ทุกรูปแบบ ห้ามมิให้ด ารงต าแหน่ง
เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ มิให้
น าวาระที่ ได้รับเลือกตั้ งก่อนที่
กฎหมายนี้ใช้บังคับมานับต่อเนื่อง
เป็นวาระที่ด ารงต าแหน่ง



เ ห ตุ ผ ล ห้ า ม ส ม าชิ ก ส ภ า
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมี
ส่ วน ได้ เ สี ย กั บก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น

เ ห ตุ ผ ล ห้ า ม ส ม าชิ ก ส ภ า
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมี
ส่ วน ได้ เ สี ย กั บก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น

(7) น าหลักการท่ีห้าม ส.ส. ส.ว.
คณะกรรมาธิการ หรือคณะรัฐมนตรี 
เสนอแปรญัตติหรือไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
มาใช้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นด้วย

(7) น าหลักการท่ีห้าม ส.ส. ส.ว.
คณะกรรมาธิการ หรือคณะรัฐมนตรี 
เสนอแปรญัตติหรือไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
มาใช้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นด้วย

เหตุผล ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้บริหารท้องถิ่นควรเป็นผู้ที่มี
พื้นฐานความรู้ในระดับปริญญาตรี 
แ ต่ ทั้ ง นี้ มี ข้ อ ย ก เ ว้ น ใ น ด้ า น
ประสบการณ์ทางด้านการเมืองทั้ง
ในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ
สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้

เหตุผล ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้บริหารท้องถิ่นควรเป็นผู้ที่มี
พื้นฐานความรู้ในระดับปริญญาตรี 
แ ต่ ทั้ ง นี้ มี ข้ อ ย ก เ ว้ น ใ น ด้ า น
ประสบการณ์ทางด้านการเมืองทั้ง
ในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ
สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้

(8) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตัง้เป็นผู้บริหารท้องถิ่น ใน
เ ร่ืองวุฒิการศึกษา ก าหนดให้ส าเ ร็จ
การศึกษาไม่ต ่ าก ว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีข้อยกเว้นมิให้ใช้กับผู้สมัคร
รับเลือกตัง้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่เคยเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
สมาชิกรัฐสภา มาก่อนที่กฎหมายนี ้ใช้
บังคับ

(8) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตัง้เป็นผู้บริหารท้องถิ่น ใน
เ ร่ืองวุฒิการศึกษา ก าหนดให้ส าเ ร็จ
การศึกษาไม่ต ่ าก ว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีข้อยกเว้นมิให้ใช้กับผู้สมัคร
รับเลือกตัง้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่เคยเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
สมาชิกรัฐสภา มาก่อนที่กฎหมายนี ้ใช้
บังคับ


