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บทนํา   
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหสมาชิกสภาทองถิ่นตองมา

จากการเลือกต้ัง       และผูบรหิารทองถิน่ใหมาจากการเลือกต้ังหรือมาจากความเห็นชอบ
ของสภาทองถ่ิน หรือกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษจะมาโดยวิธี
อื่นก็ได แตตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน โดยคุณสมบัติของผู มีสิทธิ
เลือกต้ังและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง รวมท้ังหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตองคํานึงถึง
เจตนารมณในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติตามแนวทางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู 
จงึไดมกีารปรบัปรงุกฎหมายวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับน้ีจึงใครขอเสนอเร่ือง 
“หลักการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นรูปแบบใหม” ทั้งนี้ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

๑. การจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
  พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่และอํานาจในการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
จัดการเลือกต้ังเอง หรือจะมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบ

หลกัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หลกัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่
หรอืผูบรหิารทองถิน่รปูแบบใหมหรอืผูบรหิารทองถิน่รปูแบบใหม
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ในการจดัการเลอืกตัง้ หรอืจะมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนของรฐัซึง่มใิชองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ดาํเนนิการแทนก็ได แตองคกรปกครองสวนทองถิน่ตองใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการจัดการเลือกต้ังตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐที่จัดการเลือกตั้งรองขอ๑

  โดยกาํหนดใหจดัการเลอืกตัง้ภายใน ๔๕ วนันบัแตวนัทีส่มาชกิสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถิ่นดํารงตําแหนงครบวาระ หรือภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่สมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ 
เวนแตในกรณีของสมาชิกสภาทองถ่ินมวีาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถงึ ๑๘๐ วนั
จะไมจัดการเลือกตั้งก็ได และในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นแทนตําแหนงที่วาง 
ใหสมาชิกภาพของผูไดรับเลือกต้ังเร่ิมนับแตวันเลือกต้ัง และ
ใหผูนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เหลืออยู๒ 

  อยางไรก็ดี ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อคณะรักษาความสงบแหงชาติเห็น
สมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบรหิารทองถิน่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหแจงใหคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ทราบ และเม่ือคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศกาํหนด
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู บริหารทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นแลว ใหประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติและคําสั่งหัวหนา
คณะรกัษาความสงบแหงชาตเิฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการงดการจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถ่ิน และกาํหนดวธิกีารไดมาซึง่สมาชิกสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถิ่นสิ้นผลบังคับสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น

  นอกจากน้ีแลว ในกรณีผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดเสียสิทธิเน่ืองจากไมไดไปใช
สิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการเสียสิทธิของผูนั้นเปนอัน
สิน้สดุลงนับแตวนัทีพ่ระราชบัญญตันิีใ้ชบงัคับรวมท้ังพระราชบัญญตันิีไ้มมผีลกระทบตอ
การดําเนินคดีแพงตอบุคคลใดท่ีมีความรับผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
  ในสวนคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นไดมีการปรับเปลี่ยนอายุของ

ผูมีสิทธิเลือกตั้งจากเดิมคือจะตองมีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ ในวันที่ ๑ มกราคม
ของปที่มีการเลือกต้ัง เปนผูมีสิทธิเลือกต้ังตองมีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปในวันเลือกต้ัง 



  ๑พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕.
  ๒พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๑.
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สวนคุณสมบัติอื่น ๆ  เชน การมีสัญชาติไทย หรือแปลงสัญชาติมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
การมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๑ ป
นับถึงวันเลือกตั้ง๓ นั้นยังคงเปนไปตามแนวทางเดิม 

 ๓. ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
  ในสวนของบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง ไดแก บุคคล

ดังตอไปนี้ คือ 
  (๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
   (๒) อยูในระหวางถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไมวาคดนีัน้จะถงึทีส่ดุแลวหรอืไม
   (๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
   (๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นกําหนด๔

 ๔. การแจงเหตุที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
  ในการเลือกตั้งครั้งใด ถาผูมีสิทธิเลือกตั้งไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได

เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ใหแจงเหตุที่ไม อาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอบุคคลซ่ึง
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดภายใน ๗ วันกอนวันเลือกตั้งหรือภายใน ๗ วัน
นบัแตวนัเลอืกตัง้ แตถามีเหตจุาํเปนไมอาจแจงไดภายในระยะเวลาดังกลาว ใหดาํเนนิการ
แจงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ทั้งนี้ การแจงเหตุดังกลาวไมเปนการ
ตัดสิทธิที่ผูนั้นจะไปใชสิทธิเลือกตั้ง

   ในกรณีที่ผู มีสิทธิเลือกต้ังผูใดไมไปใชสิทธิเลือกต้ังและมิไดแจงเหตุที่
ไมอาจไปใชสทิธเิลือกตัง้หรอืแจงเหตทุีไ่มอาจไปใชสทิธิเลอืกตัง้แลว แตเหตน้ัุนมใิชเหตุ
อันสมควร ผูนั้นตองถูกจาํกัดสิทธิ ดังตอไปนี้ คือ 

   (๑) สมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร หรอืสมาชกิสภาทองถิน่
และผูบริหารทองถิ่น หรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา

   (๒) สมคัรรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลกัษณะ
ปกครองทองที่

   (๓) เขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสยีงเพือ่ถอดถอนสมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิาร
ทองถิ่น

  (๔) ดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการรัฐสภา

  ๓พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๘.

    ๔พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๙.
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  (๕) ดาํรงตําแหนงรองผูบรหิารทองถิน่ เลขานุการผูบรหิารทองถิน่ ผูชวย
เลขานกุารผูบรหิารทองถิน่ ประธานทีป่รกึษาผูบรหิารทองถิน่ ทีป่รกึษาผูบรหิารทองถิน่ 
หรอืคณะท่ีปรกึษาผูบริหารทองถิน่ ตามกฎหมายวาดวยการจดัต้ังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

   (๖) ดํารงตําแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น ผูชวยเลขานุการ
ประธานสภาทองถิน่ และเลขานกุารรองประธานสภาทองถิน่ตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น

  ทั้งนี้ การจํากัดสิทธิดังกลาว มีกําหนดเวลาคร้ังละ ๒ ปนับแตวันเลือกตั้ง
ครัง้ทีผู่มสีทิธเิลอืกตัง้ไมไปใชสทิธเิลอืกตัง้ หากในการเลอืกตัง้ครัง้ตอไปผูนัน้ไมไปใชสทิธิ
เลือกตั้งอีก ใหนับเวลาการจํากัดสิทธิครั้งหลังนี้ โดยนับจากวันที่
มไิดไปใชสทิธเิลือกต้ังคร้ังใหม และหากกําหนดเวลาการจํากดัสทิธิ
ครัง้กอนยงัเหลอือยูเทาใดใหกาํหนดเวลาการจํากัดสทิธนิัน้สิน้สดุลง๕

๕. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
   บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีเปนผู มีสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง คือ 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  (๒) ผูมสีทิธสิมัครรบัเลอืกตัง้เปนสมาชิกสภาทองถิน่

ตองมีอายุไมตํ่ากวา ๒๕ ปนับถึงวันเลือกต้ัง สําหรับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปน
ผูบริหารทองถิ่นใหมีอายุตามที่กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด

  (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัคร
รับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๑ ปนับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง

  (๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนด๖

๖. ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
   บคุคลผูมลีกัษณะดงัตอไปนีเ้ปนบคุคลตองหามมใิหใชสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้
  (๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
  (๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
  (๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ
  (๔) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง กลาวคือ เปน

้

  ๕พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๒.
    ๖พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๙.
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สารพันปญหากฎหมาย

๑๒๗

ภกิษ ุสามเณร นกัพรตหรอืนกับวช อยูในระหวางถกูเพกิถอนสทิธิเลอืกต้ังไมวาคดนีัน้
จะถึงที่สุดแลวหรือไม หรือวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

  (๕) อยูระหวางถกูระงบัการใชสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปนการชัว่คราวหรอื
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

  (๖) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
  (๗) เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึง ๕ ปนับถึงวันเลือกตั้ง 

เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (๘) เคยถกูสัง่ใหพนจากราชการ หนวยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิเพราะ

ทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
  (๙) เคยตองคําพพิากษาหรือคําสัง่ของศาลอันถงึทีส่ดุใหทรพัยสนิตกเปน

ของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก
เพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

   (๑๐) เคยตองคําพพิากษาอันถงึทีส่ดุวากระทําความผิดตอตาํแหนงหนาที่
ราชการหรอืตอตาํแหนงหนาทีใ่นการยตุธิรรม หรอืกระทาํความผดิตามกฎหมายวาดวย
ความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย
ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการ
กูยมืเงนิท่ีเปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผดิฐานเปนผูผลติ
นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือ
เจาสํานัก กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

  (๑๑) เคยตองคําพพิากษาอันถงึทีส่ดุวากระทําการอันเปนการทุจรติในการ
เลอืกตั้ง

  (๑๒) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
  (๑๓) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน 

หรือผูบริหารทองถิ่น
  (๑๔) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รฐัวสิาหกจิ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
  (๑๕)  เปนตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
  (๑๖)  อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
  (๑๗)  เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาวาเปนผูมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ 
หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยางรายแรง
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หลักการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินรูปแบบใหม

๑๒๘

  (๑๘)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ไมวาจะไดรับโทษหรือไม โดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึง ๕ ปนับถึง
วันเลือกตั้ง แลวแตกรณี

  (๑๙)  เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผู แทนราษฎร 
สมาชิกวฒิุสภา  สมาชิกสภาทองถิน่หรอืผูบริหารทองถิน่ ตามบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี มายังไมถึง ๕ ปนับถึงวันเลือกตั้ง

  (๒๐)  อยูในระหวางถูกจาํกัดสทิธิสมคัรรับเลอืกตัง้เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรอืผูบรหิารทองถิน่ หรอืตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผูแทนราษฎร

  (๒๑)  เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไมพน ๕ ป
นับแตวันที่พนจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง

  (๒๒)  เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเปนผู สมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเดียวกันหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

  (๒๓)  เคยพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือ
กจิการทีก่ระทําหรอืจะกระทาํกบัหรอืใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ หรอืมสีวน
ไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับหรือจะกระทํา
กับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการ
ตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน และยังไมพน ๕ ปนับแตวันที่พน
จากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง

  (๒๔)  เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพราะจงใจไมปฏิบตัติามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง และยังไมพน ๕ ปนบัแตวันที่พนจาก
ตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง

  (๒๕)  เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพราะทอดท้ิงหรือละเลยไมปฏิบัติการตามหนาที่และอํานาจ หรือปฏิบัติการไมชอบ
ดวยหนาที่และอํานาจ หรือประพฤติตนฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรอืมคีวามประพฤตใินทางทีจ่ะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยีแกศกัดิต์าํแหนง 
หรือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือแกราชการ และยังไมพน ๕ ปนับแตวันที่พน
จากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง

ใ ั ื
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๑๒๙

  (๒๖)  ลกัษณะอืน่ตามทีก่ฎหมายวาดวยการจดัตัง้องคกรปกครองสวนทองถิน่
กําหนด๗

๗.  การออกเสียงลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
   ในการออกเสียงลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกต้ัง กฎหมายไดกําหนด

ระยะเวลาการออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกต้ังเริ่มต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬกา 
ถึง เวลา ๑๗.๐๐ นาฬกา และในการไปใชสิทธิเลือกต้ังน้ันผูมีสิทธิเลือกต้ังจะตอง
แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถ ายและมีเลขประจําตัวประชาชน และในกรณี
บตัรประจาํตวัประชาชนนัน้ แมวาจะหมดอายแุลวกย็งัสามารถนาํไปใชในการแสดงตน
เพื่อออกเสียงลงคะแนนได๘  

  ในกรณีของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ หากโดยลักษณะ
ทางกายภาพไมสามารถทําเคร่ืองหมายลงในบัตรเลือกต้ังได ในการออกเสียงลงคะแนนน้ัน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให
มกีารอํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกลาวไวเปนพเิศษ
หรือจัดใหมีการชวยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง โดยในการใหความชวยเหลือดังกลาวตองให
บุคคลนั้นไดออกเสียงลงคะแนนดวยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เวนแตลักษณะ
ทางกายภาพทาํใหคนพกิารหรอืทพุพลภาพ หรอืผูสงูอายไุมสามารถทาํเครือ่งหมายลง
ในบตัรเลอืกตัง้ได ใหบคุคลอืน่หรอืกรรมการประจําหนวยเลอืกตัง้เปนผูกระทาํการแทน
โดยความยินยอมและเปนไปตามเจตนาของคนพิการหรือทพุพลภาพ หรอืผูสงูอายุนัน้ 
ทั้งนี้ ใหถือเปนการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ๙

๘. การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง  
   เม่ือถึงเวลาปดหีบเลือกตั้ง การนับคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย 

ณ ที่เลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง และเมื่อมีการรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแลวใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประกาศผล
การนับคะแนนเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังน้ัน รวมทั้งจํานวนบัตรเลือกตั้งที่มี
อยู ทั้งหมด จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลง
คะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ใหกระทําโดยเปดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ต อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค กรปกครองสวนทองถิ่นโดยทันที 
เพ่ือรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหนวยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น แลวให

  ๗พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐. 
  ๘พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๐.

    ๙พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๒.
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หลักการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินรูปแบบใหม

๑๓๐

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกต้ังและรายงานแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยเร็ว๑๐

   เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังตรวจสอบเบ้ืองตนแลวมีเหตุอันควรเช่ือ
วาผลการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังตองประกาศผลการเลือกต้ังภายใน ๓๐ วันนับแตวันเลือกต้ัง๑๑ ในกรณี
มีเหตุอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไมวาจะมี
ผูรองเรียนกลาวโทษหรือไม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดาํเนินการสืบสวนหรือไตสวน
ใหแลวเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดใหมีการเลือกตั้งใหม หรือดําเนินการ
อื่นที่จําเปน แลวแตกรณ ีโดยเร็ว แตตองไมชากวา ๖๐ วันนับแต
วันเลือกตั้ง

  ทัง้นี ้การประกาศผลการเลือกตัง้ดงักลาว ไมเปนการ
ตัดหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะ
ดําเนินการสืบสวน ไตสวน หรือวินิจฉัย เม่ือมีเหตุอันควรสงสัย
วาการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

๙. การคัดคานการเลือกตั้ง
  กรณีพบวาการเลือกต้ังในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ

เลือกตั้งหรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไมชอบ
ดวยกฎหมายภายในเขตเลอืกตัง้ของตน ผูมสีทิธิเลอืกตัง้หรอืผูสมคัรสามารถยืน่คดัคาน
ตอคณะกรรมการการเลือกต้ังไดตั้งแตวันที่ประกาศใหมีการเลือกต้ังจนถึง ๓๐ วัน
นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง  ยกเวนกรณีเรื่องคาใชจายในการเลือกตั้ง และการ
ยืน่บญัชรีายรับรายจายในการเลือกต้ังของผูสมคัร จะตองย่ืนคดัคานตอคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ตัง้แตวนัเลือกต้ังจนถึง ๑๘๐ วนันบัแตวนัประกาศผลการเลือกต้ัง และกรณี
ทีจ่ะคดัคานการนบัคะแนนใหคดัคานในระหวางเวลาทีย่งันับคะแนนไมแลวเสรจ็ หรอื
ถาคดัคานการรวมคะแนนก็ใหคดัคานกอนประกาศผลการนับคะแนนท่ีหนวยเลอืกตัง้๑๒

 บทสรุป
 กลาวโดยสรปุคอื การทีพ่ระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอื

ผูบรหิารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกาํหนดใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้สามารถตรวจสอบ
การเลอืกต้ังสมาชกิสภาทองถิน่และผูบรหิารทองถิน่ในเชงิรกุได และมกีารเพิม่มาตรการ
ในการปองกนัการทจุรติตลอดจนมกีารวางเงือ่นไขตาง ๆ  ทีจ่ะทาํใหการเลอืกตัง้มคีวาม

ื ไ

  ๑๐พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐๒.
  ๑๑พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗.
    ๑๒พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๑๓.
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สารพันปญหากฎหมาย

๑๓๑

เปนระเบยีบเรยีบรอย เปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม และสามารถตรวจสอบไดงายข้ึน
นอกจากนี ้การแกไขคณุสมบตัขิองผูมสีทิธเิลอืกตัง้ในเรือ่งอายขุองผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทีใ่ห
คาํนวณถงึวนัเลอืกตัง้นัน้ ถอืเปนการเพิม่โอกาสและจาํนวนผูมสีิทธเิลอืกตัง้ไดมากข้ึน 
ทัง้ยงัเปนการสงเสรมิและกระตุนใหผูมสีทิธเิลอืกตัง้ซึง่เปนเยาวชนสนใจเรือ่งทางการเมอืง
กิจกรรมทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองอีกทางหนึ่งดวย

ดังนั้น พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปจจุบัน 
อนัจะสงเสรมิใหการเลอืกตัง้ทองถิน่เปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม ปองกนัการทจุรติ
การเลือกตั้งไดเพราะมีระบบการตรวจสอบที่เขมแข็งภายใตกฎหมาย ซึ่งในเร็ว ๆ นี้
เราจะไดเห็นการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในรูปแบบใหมที่มี
ความเขมขนมากขึ้นภายใตกฎหมายฉบับนี้

123-131-MAC6.indd   131123-131-MAC6.indd   131 3/12/20   3:36 PM3/12/20   3:36 PM

creo





