
การเลือกตัง้ท้องถิ่น



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔

• จดัหรือด ำเนินกำรให้มีกำรจดักำรเลือกตัง้ ส.ส. กำรเลือก ส.ว. กำรเลือกตัง้ 
ส.ถ. หรือ ผ.ถ. และกำรออกเสียงประชำมติ

• ควบคมุดแูลกำรเลือกตัง้ กำรเลือก ให้เป็นไปโดยสจุริตและเท่ียงรรรม

• สัง่ระงับ ยบัยัง้ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกำรเลือกตัง้ และสัง่ให้
ด ำเนินกำรเลือกตัง้ใหมใ่นหน่วยเลือกตัง้บำงหน่วย หรือทกุหน่วย

• สัง่ระงบักำรใช้สทิริสมคัรรับเลือกตัง้ไว้เป็นกำรชัว่ครำวเป็นระยะเวลำไม่
เกิน ๑ ปี

• ดแูลกำรด ำเนินงำนของพรรคกำรเมือง

หน้าทีแ่ละอ านาจ กกต. ในการเลอืกตัง้ท้องถิน่



พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐

• มาตรา ๒๗ วรรคสอง กำรเลือกตัง้ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. ให้ กกต.มี
อ ำนำจด ำเนินกำรให้ อปท. หรือ หน่วยงำนอื่นของรัฐเป็น
ผู้ รับผิดชอบในกำรจดักำรเลือกตัง้ภำยใต้กำรควบคมุดแูลของ กกต.

• มาตรา ๒๘ ในกำรเลือกตัง้ ส.ส. หรือ กำรเลือก ส.ว. ให้ กกต.จดัให้
มีผู้ตรวจกำรเลือกตัง้ซึง่ กกต.แตง่ตัง้ขึน้

• - ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำเนินกำรเลือกตัง้          
- กำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบักฎหมำยเลือกตัง้และพรรคกำรเมือง   
- กำรกระท ำท่ีจะเป็นเหตใุห้กำรเลือกตัง้มิได้เป็นโดยสจุริตและเท่ียงรรรม



ก่อนประกาศผลการเลือกตัง้

• ระงบัสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ช่ัวคราว (ไม่เกิน ๑ ปี)          
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ (๔)

• ส่ังให้มีการเลือกตัง้ใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔(๓)

หลังประกาศผลการเลือกตัง้

• เพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๒๖

• เพกิถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๒๖

การควบคุมการเลอืกตัง้ให้สุจรติและเทีย่งธรรม



การยกรา่ง
กฎหมายเลอืกตัง้ท้องถิน่

ร่าง 
พ.ร.บ. การเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(ฉบับที่..) พ.ศ. ....



หลักการและเหตุผลการแก้ไข 

พ.ร.บ. การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ            
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

แก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง                      
พ.ร.ป. ว่าด้วย กกต. พ.ศ. ๒๕๖๐

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหาร
จัดการเลือกตัง้

แก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง                     
พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ...



๑.๑.
•อำยขุองผู้ มีสิทริเลือกตัง้

๒.๒.

•สัง่ระงบั ยบัยัง้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกำร
เลือกตัง้ และสัง่ให้เลือกตัง้ใหม่ในหน่วยเลอืกตัง้ 
บำงหน่วยหรือทกุหน่วย

๓.๓.

•สัง่ระงบักำรใช้สิทริของผู้สมคัรรับเลือกตัง้ไว้เป็น
กำรชัว่ครำวเป็นระยะเวลำไมเ่กิน ๑ ปี



๔.๔.

•สัง่ให้มีกำรเลือกตัง้ใหม่ในหน่วยเลือกตัง้หรือเขต
เลือกตัง้ (ก่อนประกำศ) และถ้ำผู้สมคัรเป็นผู้ ได้รับ
เลือกตัง้ ให้สัง่ระงบัสิทริสมคัรรับเลือกตัง้ผู้นัน้ไว้
เป็นกำรชัว่ครำวไมเ่กิน ๑ ปี

๕.๕.
•ย่ืนค ำร้องตอ่ศำลอทุรรณ์เพื่อสัง่เพิกถอนสิทริสมคัร
รับเลือกตัง้ หรือเพิกถอนสิทริเลือกตัง้



๒. แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบั พ.ร.ป. ว่าด้วย กกต. 
พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญ  วา่ดว้ย
คณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ พ.ศ.๒๕๖๐

พระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญ  วา่ดว้ย
คณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ พ.ศ.๒๕๖๐

กกต.
จงัหวดั
กกต.

จงัหวดั

ผูต้รวจการ
เลอืกตัง้

ผูต้รวจการ
เลอืกตัง้

การคุม้ครอง
พยานในคดี

เลอืกตัง้

การคุม้ครอง
พยานในคดี

เลอืกตัง้

การจดัการ
เลือกตัง้/การ
ควบคมุดแูล
การเลือกตัง้



๓. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
เลือกตัง้
๓. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
เลือกตัง้

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรท้องถ่ินท่ี
เป็นอิสระจำกวำระของสมำชิกสภำท้องถ่ิน

กำรแบง่เขตเลือกตัง้ของ อปท. ท่ีมีพืน้ท่ีไม่
ติดตอ่กนั

เขตเลือกตัง้ท่ีไมมี่ผู้ มีสทิริเลือกตัง้ หรือมีผู้ มี
สทิริเลือกตัง้จ ำนวนน้อย



๓. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
เลือกตัง้
๓. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
เลือกตัง้

กำรแต่งตัง้หวัหน้ำพนกังำน อปท. เป็น 
กกต.ท้องถ่ิน และ ผอ.กต.ท้องถ่ิน

ก ำหนดให้หวัหน้ำพนกังำน อปท. เป็น
ผู้จดัหำวสัดอุปุกรณ์เก่ียวกบักำรเลอืกตัง้

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัพิมพ์ กำรควบคมุกำร
พิมพ์ และกำรสง่บตัรเลือกตัง้



๓. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
เลือกตัง้
๓. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
เลือกตัง้

กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ กปน. ในกรณีที่จ ำนวนผู้
มำใช้สิทริไม่ตรงกบับตัรท่ีลงคะแนน

กำรนบัคะแนนใหมห่ลงัประกำศผลกำรเลือกตัง้ 
กกต. ต้องยื่นตอ่ศำลอทุรรณ์

เพิ่มเติมหลกัเกณฑ์ในกรณีผู้สมคัรท่ีกระท ำผิดไม่
ช ำระคำ่เสียหำย ห้ำมมิให้ผู้สมคัรนัน้สมคัรรับ
เลือกตัง้



๓. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
เลือกตัง้
๓. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
เลือกตัง้

ก ำหนดสทิริกำรย่ืนคดัค้ำนกำรเลือกตัง้

เพิ่มเติมหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยรำงวลัสินบนน ำ
จบัให้แก่ผู้แจ้งควำมน ำจ ำ

เพิ่มเติมหลกัเกณฑ์ในกรณีท่ีจะต้องมีกำร
ลงคะแนนโดยวิรีกำรอ่ืนนอกจำกบตัรเลือกตัง้



๔. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ. ....
๔. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ. ....

กำรแจ้ง ย่ืน หรือสง่หนงัสือหรือเอกสำรกำรแจ้ง ย่ืน หรือสง่หนงัสือหรือเอกสำร

หลกัเกณฑ์กรณีไม่สำมำรถจดักำรเลือกตัง้ ส.ถ./ผ.ถ. ได้
อนัเน่ืองมำจำกเหตจุ ำเป็น
หลกัเกณฑ์กรณีไม่สำมำรถจดักำรเลือกตัง้ ส.ถ./ผ.ถ. ได้
อนัเน่ืองมำจำกเหตจุ ำเป็น

หลกัเกณฑ์กำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ ส.ถ./ผ.ถ.หลกัเกณฑ์กำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ ส.ถ./ผ.ถ.

กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรแตง่ตัง้เจ้ำพนกังำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตัง้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรแตง่ตัง้เจ้ำพนกังำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตัง้



๔. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ. ....
๔. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ. ....

กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรแจ้งเหตไุม่ไปใช้สิทริเลือกตัง้ของผู้ มี
สทิริเลือกตัง้และกำรเสียสทิริเลือกตัง้
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรแจ้งเหตไุม่ไปใช้สิทริเลือกตัง้ของผู้ มี
สทิริเลือกตัง้และกำรเสียสทิริเลือกตัง้

คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของผู้สมคัรรับเลือกตัง้คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของผู้สมคัรรับเลือกตัง้

กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรสมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำ
ท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรสมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำ
ท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน



๔. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ. ....
๔. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ. ....

ระยะเวลำกำรใช้จ่ำยเงินของผู้สมคัรรับเลือกตัง้ระยะเวลำกำรใช้จ่ำยเงินของผู้สมคัรรับเลือกตัง้

ระยะเวลำกำรย่ืนบญัชีคำ่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ระยะเวลำกำรย่ืนบญัชีคำ่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้

ระยะเวลำในกำรตรวจสอบกำรย่ืนคำ่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ระยะเวลำในกำรตรวจสอบกำรย่ืนคำ่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้

ระยะเวลำในกำรหำเสียงเลือกตัง้ของผู้สมคัรระยะเวลำในกำรหำเสียงเลือกตัง้ของผู้สมคัร



๔. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ. ....
๔. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ. ....

หลกัเกณฑ์กำรกระท ำหรือกำรโฆษณำหำเสียงเลือกตัง้ของ
ผู้สมคัรหรือผู้ใด
หลกัเกณฑ์กำรกระท ำหรือกำรโฆษณำหำเสียงเลือกตัง้ของ
ผู้สมคัรหรือผู้ใด

กกต.ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรหำเสียง และผู้สมคัรสมคัรจะ
มีผู้ช่วยเหลือในกำรหำเสียงเลือกตัง้
กกต.ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรหำเสียง และผู้สมคัรสมคัรจะ
มีผู้ช่วยเหลือในกำรหำเสียงเลือกตัง้

หลกัเกณฑ์และวิรีกำรปิดป้ำยหำเสียงเลือกตัง้หลกัเกณฑ์และวิรีกำรปิดป้ำยหำเสียงเลือกตัง้



๔. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ. ....
๔. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ. ....

ระยะเวลำกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ๘.๐๐ –
๑๖.๐๐ น
ระยะเวลำกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ๘.๐๐ –
๑๖.๐๐ น

เกณฑ์กำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ในกรณีที่ผู้สมคัรรับ
เลือกตัง้เป็น ส.ถ. หรือ ผ.ถ ได้คะแนนไมม่ำกกวำ่จ ำนวน
บตัรเลือกตัง้ที่ไมป่ระสงค์ลงคะแนน

เกณฑ์กำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ในกรณีที่ผู้สมคัรรับ
เลือกตัง้เป็น ส.ถ. หรือ ผ.ถ ได้คะแนนไมม่ำกกวำ่จ ำนวน
บตัรเลือกตัง้ที่ไมป่ระสงค์ลงคะแนน

เพิ่มบทก ำหนดโทษกรณีผู้สมคัรรับเลือกตัง้โดยรู้อยูแ่ล้ววำ่
ตนเป็นผู้ขำดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมในกำร
สมคัรรับเลือกตัง้

เพิ่มบทก ำหนดโทษกรณีผู้สมคัรรับเลือกตัง้โดยรู้อยูแ่ล้ววำ่
ตนเป็นผู้ขำดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมในกำร
สมคัรรับเลือกตัง้



๔. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ. ....
๔. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. พ.ศ. ....

บทก ำหนดโทษเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืนกำรโฆษณำหำเสียงด้วย
วิรีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์
บทก ำหนดโทษเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืนกำรโฆษณำหำเสียงด้วย
วิรีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์

ข้อห้ำมมิให้ใช้เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ใดถำ่ยภำพบตัร
เลือกตัง้
ข้อห้ำมมิให้ใช้เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ใดถำ่ยภำพบตัร
เลือกตัง้

ระยะเวลำในกำรห้ำมจ ำหน่ำยสรุำในวนัเลือกตัง้ระยะเวลำในกำรห้ำมจ ำหน่ำยสรุำในวนัเลือกตัง้



การเตรียมความพร้อมในด้านอ่ืนๆ

การเตรียมแบ่งเขตเลือกตัง้ ส .อบจ.
1 .น ำ ข้อม ูลจ ำนวนประชำกร ปีล่ำส ุดมำค ำนวณหำ

จ ำนวน ส.อบจ. แต่ละจังหวัด
2 .  ข้ อ ม ูล ที ่จ ัด ท ำ พ บ ว ่ำ ม ีห ล ำ ย จ ัง ห ว ัด ที ่จ ะ ต้ อ ง

ด ำ เนินกำรแบ่ง เขตเลือกตั ง้  ส .อบจ.  เช่น  พังงำ  รำชบุรี 
สมุทรสำคร พระนครศรีอยุรยำ ตำก สระแก้ว เพชรบูรณ์
ชุมพร เชียงใหม่ เป็นต้น



การเตรียมความพร้อมในด้านอ่ืนๆ

3.  หำกกฎหมำยมีผลใช้บังคับและให้มีกำรเลือก ตัง้ 
อบจ .  ก่อน ท้อง ถิ่น อื่น  ก็จะ ต้องมีกำรแบ่ง เขต  ส .อบจ . 
ใ ห ม ่ ใ น จ ัง ห ว ัด ที ่ม ีป ร ะ ช ำ ก ร เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง  โ ด ย ใ ช้
ระยะเวลำแบ่งเขตประมำณ 45 – 60 วัน



จบการน าเสนอ


