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สรุปประเด็น Local Talk season 2 

หัวข้อ “Do and Don’t รู้ไว้ใช่ว่า ชนะเลือกต้ังแบบไม่ผิดกติกา” 

ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2563  
 

 นับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วที่ เราจะได้เข้า คูหาเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงได้
ก าหนดจัดให้มีการเลือกต้ังขึ้น ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ทั่วประเทศ ในหลายพ้ืนที่ก็เริ่มเห็นผู้สมัครหลายท่านลง
พ้ืนที่หาเสียงเลือกต้ังกันอย่างคึกคัก และคาดว่าการเลือกต้ัง อบจ. ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจทั้งจากผู้สมัครและ
ประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นแล้วก่อนจะถึงวันเลือกต้ัง จึงอยากจะชวนผู้อ่านทุกท่านมาเตรียมความพร้อม ไป
ด้วยกัน ส ารวจข้อควรรู้การเลือกต้ังท้องถิ่น สิ่งใดบ้างที่ต้องพึงระวัง และสิ่งใดบ้างที่สามารถกระท าได้ (Do and 
Don’t) เพ่ือให้การเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งนี้เกิดความโปร่งใส บริสุทธ์ิยุติธรรม และไม่ผิดกติกาการเลือกต้ัง    
 

  ข้อควรรู้ก่อนไปเลือกต้ังท้องถ่ิน 

 ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่เราเรียกกัน
บ่อยๆ ว่า “พ.ร.บ.เลือกต้ังท้องถ่ินฯ” นั้นได้มีการก าหนดกระบวนการเลือกต้ังท้องถิ่นเอาไว้ เช่น ขั้นตอนวิธีการ
จัดการเลือกต้ัง คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ัง ลักษณะต้องห้าม คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกต้ัง วิธีการนับคะแนน 
วิธีการแบ่งเขตเลือกต้ัง รวมถึงวิธีการหาเสียง เป็นต้น ซ่ึงเหตุผลส าคัญของการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาก็ เ พ่ือ
ปรับปรุงกฎหมายการเลือกต้ังให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และค านึงถึงเจตนารมณ์ส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่ได้บัญญั ติไว้
ในรัฐธรรมนูญนั่นเอง  
 

 … แล้วกติกาการเลือกตั้ง ท้องถ่ินแบบใหม่ท่ีได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.เลือกตั้ง ท้อง ถ่ินฯ ฉบับน้ีมีอะไรท่ี
น่าสนใจ หรือมีข้อก าหนด-ข้อห้ามอย่างไรบ้าง? มาดูกันเลย… 
 

 1. วิธีการก าหนดเขตเลือกต้ัง 
  - การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน ได้แก่ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ว่าฯ กทม. 
และนายกเมืองพัทยา ให้ใช้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตเลือกต้ัง 
  - การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขต
เลือกต้ัง ในกรณีที่อ าเภอใดมีสมาชิกเกินกว่า 1 คน ให้แบ่งเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกต้ัง เท่ากับจ านวนสมาชิกที่พึงมี
ในเขตอ าเภอนั้น 
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 2. คุณสมบัติผู้สมัครนายก อบจ. และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
  - มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (กรณีแปลงสัญชาติไม่มีสิทธิสมัคร) 
  - ผู้สมัครนายก อบจ. จะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกต้ัง / ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น
ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกต้ัง 
  - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกต้ัง เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
  - ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นส.อบจ. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ 
ส.ส. ส.ว. สนช. 
  - ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามอ่ืนๆ ตามกฎหมาย 
  - นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 
ปี และสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ จะด ารงต าแหน่งอีกครั้งได้ก็ต่อเม่ือพ้นระยะเวลา 4 ปีนับ
แต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง แม้ว่าจะด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปีก็ให้นับเป็น 1 วาระ 
 3.  การเตรียมพร้อมก่อนวันเลือกต้ัง  
  - ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เลือกต้ังได้ ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 20 วัน ณ 
ที่ว่าการอ าเภอ ศาลากลางจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เลือกต้ังหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกต้ัง 
  - หากตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อของตนเองในบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธ์ิเลือกต้ัง ให้ยื่นค าร้องต่อนาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 10 วัน 
 4. วันและเวลาเลือกต้ัง 
  - ก าหนดให้วันเลือกต้ัง อบจ. เป็นวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังสามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังได้ ต้ังแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.  
  - สิ่งส าคัญคือ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะต้องเดินทางกลับไปเลือกต้ังตามภูมิล าเนาของตนเองที่ปรากฎ
ตามทะเบียนบ้าน และจะไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังล่วงหน้าหรือการเลือกต้ังนอกเขต 
  - หากไปเลือกต้ังไม่ได้ ผู้ มีสิทธิเลือกต้ังจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกต้ังได้ต่อนายทะเบียน
อ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้าน โดยจะต้องท าหนังสือระบุเลขประจ าตัวประชาชน 
และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกต้ัง หรือ
ภายใน 7 วันหลังวันเลือกต้ัง 
 5. การเสียสิทธิ 
  - หากผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังท้องถิ่น และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกต้ังได้ จะถูก
จ ากัดสิทธิหรือเสียสิทธิ ครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกต้ัง แม้ว่าในการเลือกต้ังครั้งหน้าได้ไปใช้สิทธิ แต่ก็ไม่ได้ท าให้สิทธิ
ต่างๆ กลับมา หากท่านไม่ไปใช้สิทธิจะท าให้ท่านเสียสิทธ์ิโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  (1) สมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส. ส.ว. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
  (2) สมัครรับเลือกต้ังเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
  (3) การเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (4) การด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง รองผู้บริหารท้องถิ่น 
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น เลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภา
ท้องถิ่น 
 6. การประกาศผลเลือกต้ัง 
  - กกต.จะต้องประกาศผลการเลือกต้ังภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกต้ัง  
  -  หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการเลือกต้ัง ไม่สุจริ ตหรือ เที่ยงธรรม หรือมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษ          
กกต.จะต้องด าเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกต้ังโดยเร็ว ไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกต้ัง 
  - ผู้สมัครจะได้รับเลือกต้ัง ก็ต่อเม่ือได้รับคะแนนเสียงเลือกต้ังมากที่สุด โดยได้รับคะแนน เสียง
เลือกต้ังไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตนั้น และได้คะแนนเสียงชนะโหวตโน (Vote no)  
  - หากไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับเลือกต้ัง เพราะเหตุที่ได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนเสียงโหวตโน (Vote 
no) ให้ กกต.จังหวัดประกาศวันเลือกต้ังใหม่ และเปิดรับสมัครผู้สมัครรายใหม่ โดยผู้สมัครรายเดิมไม่มีสิทธิสมัคร  
 

  Do and Don’t รู้ไว้ใช่ว่า ชนะเลือกต้ังแบบไม่ผิดกติกา  

 พ.ร.บ.เลือกต้ังท้องถ่ินฯ ได้ก าหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง วิธีการหาเสียง และข้อห้ามกระท า
ต่างๆ ไว้หลายประการ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประเด็นข้อห้าม
และข้อพึงระวังทั้งในส่วนของผู้สมัครรับเลือกต้ัง ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังด้วย ทั้งนี้ได้
สรุปประเด็นให้ผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้ 

 1. ห้ามเรียกรับเงิน รับจ้าง เพ่ือลงสมัครรับเลือกต้ัง เช่น ห้ามรับจ้างลงสมัครรับเลือกต้ัง 
 2. ห้ามซ้ือสิทธิขายเสียง 
 3. ห้ามผู้สมัครรับเลือกต้ังขนหรือบรรทุกคนไปลงคะแนนเสียง 
 4. หากเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกต้ัง ไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังได้ 
 5. ห้ามผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง เรียกรับเงินจากผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
 6. ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง แจ้งเบาะแสหรือพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบต่อ กกต. ก่อนถูกจับกุม ไม่ต้องรับ
ผิด และยังมีสิทธิได้รับเงินรางวัลน าจับตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 7. ห้ามกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังจงใจนับคะแนนผิด หรือรวมคะแนนผิดไปจากความเป็นจริง 
 8. ห้ามผู้สมัครรับเลือกต้ังช่วยเหลือเงิน หรือให้เงินแก่ผู้อ่ืน เช่น ห้ามใส่ซองงานบวช/งานศพ 
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 9. กฎหมายเลือกต้ังท้องถิ่นก าหนดให้ต้ังแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไปก่อนวันเลือกต้ัง ห้ามผู้สมัครหาเสียง 
โพสรูปภาพผ่านโซเชียลมีเดียเพ่ือหาเสียงเลือกต้ัง 
 10. การหาเสียงเลือกต้ังผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถกระท าได้ แต่ผู้สมัครจะต้องแจ้งช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพ่ือการหาเสียงต่อ กกต.ทราบ เพ่ือป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล/กล่าวหาผู้สมัครจากบุคคลอ่ืน 
 11. หากเกิดค่าใช้จ่ายจากการหาเสียงเลือกต้ังผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครจะต้องแจ้งต่อ กกต.เพ่ือ
ทราบด้วย 
 12. ผู้สมัครรับเลือกต้ัง สามารถแต่งต้ังผู้ช่วยหาเสียง เป็นทีมงานลงพ้ืนที่เพ่ือช่วยหาเสียงได้ โดยผู้สมัคร
จะต้องแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงต่อ กกต.ทราบ นอกจากนี้บุตรและคู่สมรสของผู้สมัครสามารถช่วยหาเสียงไ ด้โดย
ไม่ต้องแจ้งต่อกกต. แต่หากบุตรหรือคู่สมรสเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถช่วยเหลือผู้สมัครเพ่ือการหาเสียงได้ 
 13. นอกจากนี้ยังมีประเด็น อสม. ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และไม่ใช่เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ สามารถช่วย
ผู้สมัครหาเสียงได้ แต่จะต้องด าเนินการแจ้งต่อ กกต.ทราบ และต้องเป็นไปเพ่ือความเหมาะสมด้วย 
 14. ห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองด าเนินการเพ่ือเป็นคุณ/เป็นโทษ หรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
 15. หากผู้สมัครรับเลือกต้ัง จะใช้คติพจน์ของพรรคการเมือง โลโก้พรรคการเมือง มาใช้เพ่ือการหาเสียง
จะต้องท าหนังสือขอรับความยินยอมจากพรรคการเมืองนั้น และต้องท าหนังสือแจ้งต่อ กตต.ทราบด้วย 
 
 สุดท้ายน้ีข้อมูลดังกล่าวอาจจะช่วยให้ผู้ อ่านทุกท่านได้ท าความเข้าใจการเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งน้ีได้มาก
ขึ้น และเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง อบจ. ท่ีจะเกิดขึ้นในวันท่ี 20 ธันวาคมน้ี หากแต่ส่ิงส าคัญกว่าน้ัน 
เราทุกคนจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส  
 
 
 
 


