
ร่าง 
พ.ร.บ.
อบจ. 

กกต.     
1 ฉบบั 

ร่าง พ.ร.บ.
การเลือกตัง้ 
สถ. หรือ ผถ. 

ร่าง 
พ.ร.บ. 
เทศบาล 

กฎหมายที่ต้อง
ปรับปรุงในการ
เลือกตัง้ท้องถิ่น 

ร่าง พ.ร.บ. 
สภาต าบล
และ อบต. 

ร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบ
บริหาร

ราชการเมือง
พัทยา 

มท.  
5 ฉบับ 

ร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบ
บริหาร

ราชการ กทม. 

คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจ

พจิารณา 

ครม.ให้ความ
เห็นชอบ 

สนช. ให้ความ
เห็นชอบ 

ทลูเกล้าฯ ตาม 
รธน. ม.145  

สคก. ได้มีหนงัสอืแจ้งให้ มท. ให้
ความเห็นในการแก้ไข กม. 6 ฉบบั         
(ตาม นส.ที่ นร 0913/383 ลว. 6 ก.ค. 
2560 และ ดว่นที่สดุ ที่ นร 0913/836 
ลว. 20 พ.ย. 2560 โดยขอให้แจ้งผล

ภายในวนัที่ 4 ธ.ค. 2560 

 ก าหนดให้ปลัด อปท. ปฏิบัตหิน้าที่ของนายก เท่าที่จ าเป็นได้เป็นการ
ช่ัวคราว ในระหว่างที่ไม่มีนายก จนถงึวันประกาศผลการเลือกตัง้นายก 

แก้ไขเพิ่มเตมิคุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามบางประการของ สมาชิก 
นายก และรองนายก 

ปมท. ลงนามในหนังสือแจ้ง
ความเหน็ต่อ สคก. แล้ว             

(ด่วนที่สุด ที่ มท 
0804.5/20968                    

ลว. 7 ธ.ค. 2560) 

สคก. ตรวจพิจารณาร่าง เสร็จแล้ว
และรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนตาม รธน. ม. 77 ระหวา่ง
วนัท่ี 15– 30 ส.ค. 2561  

ร่าง กม. 
ท้องถิ่น 
รูปแบบ
ทั่วไป 

ร่าง พ.ร.บ. สภาต าบลและ 
อบต. (ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 

ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตัง้ สถ. 
หรือ ผถ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

แก้ไขอ านาจการสอบสวนและวินิจฉัย และการส่ังให้สมาชิก นายก รองนายก 
เลขานุการนายก และที่ปรึกษานายก พ้นจากต าแหน่ง 

ก าหนดผลกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาสิน้สุดลงพร้อมกันทัง้หมด
เน่ืองจากถูกประชาชนถอดถอน ให้ถือเป็นการยุบสภาท้องถิ่น   

แก้ไขเพิ่มการก ากับดูแล และการด าเนินการเก่ียวกับการส่ังให้นายก     
รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา พ้นจากต าแหน่ง เน่ืองจาก 
- ทอดทิง้หรือละเลยไม่ปฏิบตักิารตามหน้าท่ีและอ านาจ - ปฏิบตักิารไม่ชอบด้วยหน้าท่ีและอ านาจ 
- ประพฤตตินฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดภิาพของประชาชน - มีความประพฤตใินทางเล่ือมเสีย 

แก้ไขเพิ่มเตมิการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของสมาชิก นายก          
รองนายก เลขานุการนายก และที่ปรึกษานายก  ประเด็น

แก้ไข
เพิ่มเติม 

ร่าง กม.       
การเลือกตัง้
ท้องถิ่น 

ร่าง พ.ร.บ. เทศบาล  
(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 

ร่าง พ.ร.บ.  อบจ.       
(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจหน้าที่ของ อปท. และก าหนดห้ามน าเงนิ อปท.      
ไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ร่าง กม. 
ท้องถิ่น 
รูปแบบ
พเิศษ 

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร  
(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา         
(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 



แกไ้ขเพ่ิมเติมจ ำนวนและคุณสมบติั 

สมาชิก
สภา 

แก้ไขจ านวน ส.อบต.  

แก้ไขคุณสมบัตขิองสมาชิก 
ต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตาม 

พ.ร.บ.เลือกตัง้ สถ. หรือ ผถ. 

แก้ไขคุณสมบัตริองนายก  

นายก  

รอง
นายก  

รองนายกต้องมีคณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามเหมือนกบันายก 
 เว้นแต่ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัอายใุห้นบัถึงวนัแตง่ตัง้  

ยกเลิกคุณสมบัตใินเร่ือง ไมเ่ป็นผู้ พ้นเพราะสว่นได้เสียไมถ่ึง 5ปี 
            และ เคยพ้นเพราะเหตทุจุริตหรือประพฤตมิิชอบ 

เนื่องจากไปก าหนดเป็นลกัษณะต้องห้าม
ตาม พ.ร.บ.เลอืกตัง้ สถ. หรือ ผถ. ไว้แล้ว 

จากหมู่บ้านละ 2 คน เป็นเขตเลือกตัง้(หมู่บ้าน) ละ 1 คน 



แก้ไขเพิม่เตมิการกระท าอนัเป็นการต้องห้ามของสมาชิก นายก รองนายก เลขานุการนายก 
และทีป่รึกษานายก และการวนิิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่ง 

แก้ไขการกระท าต้องห้าม 

“(1) ด ารงต าแหนง่หรือปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนใดในสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแตต่ าแหนง่ท่ีด ารงตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายหรือเป็นการปฏิบตัิ
หน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดนิหรือตามนโยบายของรัฐบาล 

(3) เป็นผู้ มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการท่ีกระท าหรือจะ
กระท ากบัหรือให้แก่ อปท.นัน้ หรือ 
- มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการท่ีกระท าให้แก่ อปท. อ่ืน 
- โดยมีพฤตกิารณ์แสดงให้เห็นวา่เป็นการตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์สว่นตน
ระหวา่งกนั**** ให้น าไปใช้กบัสมาชิกด้วยโดยอนโุลม 

การด ารงต าแหน่งอ่ืน 

การมีส่วนได้เสีย 

ในกรณี 
- สมาชิกสภาขาดประชมุสภา 3 ครัง้
ตดิตอ่กนัโดยไมมี่เหตอุนัสมควร 
- สมาชิกสภา อบต. มิได้อยูป่ระจ าในเขต
เลือกตัง้ตดิตอ่กนัเกิน 6 เดือน 
- กระท าการเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย หรือ
กระท าการต้องห้ามตามกฎหมาย 
- ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้าม 

แก้ไขอ านาจการสอบสวน
และวินิจฉัยให้พ้นจาก

ต าแหน่ง 

- ให้ผู้ก ากบัดแูลสอบสวน + วินิจฉยั +ประกาศค าวินิจฉยัให้ทราบทัว่กนั                
+ค าวินิจฉยัเป็นท่ีสดุ 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัท่ีมีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากต าแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากต าแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

ค าวินิจฉยัต้องระบเุหตท่ีุท าให้พ้นจากต าแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี นอ.มี    
ค าวินิจฉยั แตไ่มก่ระทบตอ่การด าเนินงานและการรับคา่ตอบแทนท่ีได้ท าไปก่อน 
มีค าวินิจฉยั 

ถ้าขณะมีค าวินิจฉยัผู้นัน้ก าลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือตา่ง อปท.         
ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหนง่ท่ีเป็นอยู ่และห้ามมิให้สมคัร/ใช้สิทธิเลือกตัง้นบัแตว่นัท่ี 

นอ.มีค าวินิจฉยั 



แก้ไขเพิม่การก ากบัดูแล อปท. 

การก ากับ
ดูแล อปท. 

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจของ   
ผู้ก ากับดูแล (นอ./ผวจ.) 
ในการส่ังเพกิถอนหรือ 

ระงับการปฏบัิตขิองผู้ด ารง
ต าแหน่ง 

- ผู้ รับค าสัง่มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ผวจ. (กรณี อบต.) /รมว.มท. (กรณีเทศบาล
หรือ อบจ.) ภายใน 15 วันนบัแตว่นัท่ีได้รับค าสัง่ 

- เม่ือ ผวจ./ รมว.มท. วินิจฉยัเป็นประการใด ให้ นอ./ผวจ. และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ด าเนินการตามค าวินิจฉยัของ ผวจ. /รมว.มท.  

ค าวินิจฉัยของ ผวจ./รมว.มท. ให้เป็นท่ีสุด  

“อ านาจหน้าท่ีของ ผวจ.ตาม ม.71 วรรคหนึง่และตาม ม.19 วรรคสอง และวรรคสาม 
และ ม. 48 ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาล
ต าบล  ผวจ.จะมอบหมายให้ นอ.ปฏิบัตแิทนส าหรับเทศบาลท่ีอยู่ในอ าเภอนัน้ 
โดยจะก าหนดเง่ือนไขในการใช้อ านาจหน้าท่ีไว้ด้วยหรือไมก็่ได้” 

แก้ไขเพิ่มเตมิการ
ก ากับดูแล
เทศบาล 

ให้ ผวจ. ในฐานะผู้ก ากับดูแล
เทศบาล สามารถมอบหมายให้ นอ. 
ปฏบิัตแิทนส าหรับเทศบาลเมือง 

และเทศบาลต าบลที่อยู่ในอ าเภอนัน้ 

เดมิ นอ. เป็นผู้ชว่ย ผวจ.      
ในการก ากบัดแูลเฉพาะ

เทศบาลต าบลท่ีอยูใ่นอ าเภอ 

- เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดแูล 
- ในกรณีท่ี นอ. (กรณี อบต.) /ผวจ. (กรณีเทศบาลหรือ อบจ.)   เห็นวา่   
การปฏิบตัริาชการของ อปท. เป็นไปในทางเสียหายแก่ อปท. หรือเสียหาย
แกร่าชการ  
- ให้ นอ./ผวจ. มีอ านาจชีแ้จงแนะน าตกัเตือนผู้ด ารงต าแหนง่ท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีในการด าเนินการดงักลา่ว  
- หรือในกรณีเห็นสมควรจะสัง่เพิกถอนการกระท าหรือให้ระงบัการปฏิบตัิ
ของผู้ด ารงต าแหนง่ดงักลา่วไว้ก็ได้  
            หมายเหตุ- ทกุต าแหน่งโดยไมต้่องชีแ้จงแนะน าเตือนก่อนก็ได้ 



การก ากับ
ดูแล อบต. 

การสอบสวนและส่ังให้
พ้นจากต าแหน่ง 

เม่ือความปรากฏโดยมีหลกัฐานตามสมควรต่อ นอ.ว่า นายก /รองนายก/
ประธานสภา/รองประธานสภา ผู้ใดมีพฤติการณ์/กระท าผิดตามท่ีก าหนด 
ให้ นอ. (กรณี อบต.) /ผวจ. (กรณีเทศบาลหรือ อบจ.) แต่งตัง้ 
คกก.สอบสวนโดยพลันและสอบให้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัแต่งตัง้ 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง 

-เม่ือผลสอบตาม ม.90/1 ปรากฏว่าท าผิดตามท่ีถกูสอบสวนให้ นอ. /ผวจ. 
รายงาน ผวจ.  (กรณี อบต.) /รมว.มท. (กรณีเทศบาลหรือ อบจ.) 
พจิารณาและส่ังให้พ้นจากต าแหน่งภายใน 30 วนันบัแต่ได้รับรายงาน 
- ไม่ว่าผู้นัน้จะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตามเว้นเพราะเหตตุาย 
หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกิน 2 ปี 

พฤตกิารณ์/การกระท าผิด 
- จงใจทอดทิง้หรือละเลยไมป่ฏิบตักิารตาม
อ านาจหน้าท่ีอนัจะเป็นเหตใุห้เสียหายแก่
ราชการอยา่งร้ายแรง หรือ 
- ปฏิบตักิารไมช่อบด้วยอ านาจหน้าท่ี หรือ 
- ประพฤตตินฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือ 
- ฝ่าฝืนค าสัง่ของ นอ.ท่ีสัง่การตาม ม.90 ว.3  

ถ้าขณะท่ีค าสัง่ผู้นัน้ก าลงัเป็นสมาชิก/นายก ต่างวาวระหรือต่าง อปท.        
ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งท่ีเป็นอยู่ และให้ถือว่าวนัท่ีส่งให้พ้นเป็นวนัเร่ิมนบั

ระยะเวลาต้องห้ามในการใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ 

ค าสัง่ต้องระบเุหตท่ีุท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ + ให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี ผวจ./
รมว.มท. มีค าสัง่  
แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนท่ีได้ท าไปก่อน      
มีค าสัง่ 

ค าสั่ งของ ผวจ./รมว.มท. ให้เป็นที่สุด  

การสอบสวนและส่ังให้ นายก รองนายก ประธานสภา และรองประธานสภาพ้นจากต าแหน่ง 



อ านาจ
หน้าที่และ
รายจ่ายของ 

อปท. 

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจ
หน้าที่ของ อบต. 

เพิม่ (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดแูลการจราจร 
และสง่เสริม สนบัสนนุสถานีต ารวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว 

แก้ไขรายจ่าย
ของ อปท. 

(5) สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม รวมทัง้การจดัการหรือ
สนบัสนนุการพฒันาเดก็เลก็ ตามแนวทางท่ีเสนอแนะจากกองทนุเพ่ือการความเสมอ

ภาคทางการศกึษา 

 รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบตัิหน้าที่ หรือ
ตามข้อผกูพนั หรือ รายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ 

มท. ก าหนดไว้ 

ม.67 

เพ่ิมวรรคสอง “การจ่ายเงินของ อปท. ตามวรรคหนึง่หรือการน าเงินของกิจการ ที่ อปท.. เป็นเจ้าของ
หรือเป็นหุ้นสว่นหรือถือหุ้นในกิจการนัน้ไปใช้จ่าย เพื่อการ ฝึกอบรมหรือดงูานในตา่งประเทศของนายก 

รองนายกเลขานกุารนายกประธานสภา  รองประธานสภาหรือสมาชิกสภาจะกระท ามิได้”  

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล 

เพิม่ (2 ทวิ) “รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดแูลการจราจร และสง่เสริม 
สนบัสนนุสถานีต ารวจ และหนว่ยงานอ่ืนในการปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่ว”  

แก้ไข (6) “ จดัการ สง่เสริม หรือสนบัสนนุการจดัการศกึษา และการฝึกอบรม 
ให้แก่ประชาชน”   

เพิม่ (9)  “จดัระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกบัหนว่ยงานอ่ืนในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
ดงักลา่ว” 

ม.53 

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจ
หน้าที่ของ อบจ. 

เพิม่ (6 ทวิ) “ให้ความชว่ยเหลือ สง่เสริม และสนบัสนนุในการดแูลการจราจร
และ การรักษาความสงบเรียบร้อย”  

เพิม่ (7 ตรี)  “สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษา” 

ม.45 

ม.50 



บทเฉพำะกำล 
เร่ืองที่อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ ยังมไิด้มีค าส่ัง ก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี ้
ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามกฎหมายเดมิจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า กกต. จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตัง้นายก หรือสมาชิก
สภาของ อบต.นัน้ โดยให้พ้นจากต าแหน่งตัง้แต่วันที่ กกต.ประกาศให้มกีารเลือกตัง้ หรือ
จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่น 

เม่ือ กกต. ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตัง้นายก หรือสมาชิก ให้ประกาศ คสช.และค าส่ัง 
หน.คสช. เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ อบต. นัน้เป็นอันยกเลิก  

ผู้มีต าแหน่ง อบต. เฉพาะบรรดาที่ถูกระงบัการปฏบิตัริาชการหรือหน้าที่ตามค าส่ัง หน.คสช. 
พ้นจากต าแหน่งตัง้แต่วันที่ กกต. ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตัง้นายก หรือสมาชิกของ 
อบต. นัน้ แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าส่ัง หน.คสช. นัน้ กับบุคคลดังกล่าว 



บทเฉพำะกำล 

• ระเบียบของ มท. (ท่ีก ำหนดรำยจ่ำยอ่ืน) ท่ีออกตำมมำตรำ 85 (10) แห่ง  พ.ร.บ.สภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย  พ.ร.บ.น้ี จะ
ก ำหนดใหค้วำมคุม้ครองกำรจ่ำยเงินท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดจ่้ำยไปแลว้     
ก่อนวนัท่ีระเบียบในเร่ืองนั้นใชบ้งัคบักไ็ด ้แต่ใหคุ้ม้ครองไดเ้ฉพำะท่ีไดจ่้ำยไป     
โดยสุจริตและเป็นไปตำม หนงัสือสัง่กำรหรือหนงัสือก ำหนดแนวทำงปฏิบติั       
ของกระทรวงมหำดไทยท่ีออกก่อนวนัท่ี  พ.ร.บ. น้ีใชบ้งัคบั 

•  ควำมในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบัระเบียบของ มท. ท่ีออกตำมมำตรำ 85(10)      
แห่งพ พ.ร.บ.สภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไวแ้ลว้ก่อน
วนัท่ี พ.ร.บ.น้ีใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนีิ ้ 



ถ้าขณะมีค าวินิจฉยัผู้นัน้ก าลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือตา่ง อปท. ให้ผู้นัน้พ้น
จากต าแหนง่ที่เป็นอยู ่และห้ามมิให้สมคัร/ใช้สทิธิเลอืกตัง้ นบัแตว่นัที่ นอ.มีค าวินิจฉยั 

แก้ไขคุณสมบัตขิองสมาชิก 

- ให้ นอ.สอบสวน + วินิจฉยั +ประกาศค าวินิจฉยัให้ทราบทัว่กนั +ค าวินิจฉยัเป็นที่สดุ 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัท่ีมีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากต าแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากต าแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

สมาชิก
สภา 
อบต. 

แก้ไขอ านาจการสอบสวนและวินิจฉัย        
สมาชิกภาพของสมาชิก อบต. ตาม ม.47 ตรี 
(4) ขาดประชุมสภา 3 ครัง้ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(5) มิได้อยู่ประจ าในเขตเลือกตัง้ติดต่อกันเกิน 6 เดือน 

(6) เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 

(7) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ตาม ม.47 ทวิ    หรือกระท า

การต้องห้ามตาม ม.64/2 ว.3  

กรณีเลอืกตัง้ใหมแ่ล้วได้สมาชิกไมค่รบจ านวน ถ้าเลอืกตัง้ใหมอ่ีก
ครัง้ก็ยงัไมค่รบอีก ให้ถือวา่ สภาประกอบด้วยสมาชิกเทา่ที่มีอยู ่ 

เว้น จะมีจ านวนสมาชิกไมถ่ึง 6 คน 

แก้ไขจ านวน ส.อบต. จากหมู่บ้านละ 2 คน 
เป็นเขตเลือกตัง้(หมู่บ้าน) ละ 1 คน 

(7) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม  ตาม ม.47 ทวิ    หรือ
กระท าการต้องห้ามตาม ม.64/2 ว.3 (เป็นผู้มีสว่นได้เสยีฯ กบั 
อปท.นัน้/ อปท. อื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นวา่เป็นการ  

ตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์สว่นตนระหวา่งกนั 

ให้ถอืเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตัง้ 

(5) มิได้อยูป่ระจ าในเขตเลอืกตัง้ติดตอ่กนัเกิน 6 เดือน 

ในกรณีที่สมาชิกภาพสิน้สดุลงพร้อมกนัทัง้หมดตาม (9) 
คือ ถกูราษฎรถอดถอนจากต าแหนง่ตาม พ.ร.บ.

ลงคะแนนเสยีงถอดถอน สถ.หรือ ผถ.  

ร่าง พ.ร.บ. สภา
ต าบลและ อบต. 
(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 

โครงสร้าง 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 

เลขานกุารนายก 

สภาท้องถ่ิน สมาชิกสภา 

-หมูบ้่านใดมีราษฎรไมถ่ึง 25 คน ให้รวมหมูบ้่านนัน้กบัหมูบ้่านท่ี
มีพืน้ท่ีติดตอ่กนั  และเมื่อรวมแล้วจะมีถึง 25 คน เป็นเขต
เลอืกตัง้เดียวกนั  
- ให้ นอ.ด าเนินการและประกาศภายใน 31 มกราคม ของปีที่มี
การเลอืกตัง้ 
- เว้น  การเลอืกตัง้แทนต าแหนง่ที่วา่ง หรือมีการเลอืกตัง้ในเดือน
มกราคม ให้ถือเขตเลอืกตัง้ที่ได้ประกาศไว้ในการเลอืกตัง้ครัง้สดุท้าย 

การนับจ านวนราษฎร ให้นับ ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตัง้  

เพิ่ม 
ม.45/ 1  จ านวนสมาชิกของ อบต. ที่มีไมถ่ึง 6 เขตเลอืกตัง้ 

ม.47 ทวิ ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม
ตาม พ.ร.บ.เลอืกตัง้ สถ. หรือ ผถ. 

แก้ไขเหตุในการพ้นจากต าแหน่ง  

เพิ่ม 
ม.45/2  

ม.47 ทวิ 
(5) (7) 

ม.45 

ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา  

ม.47 ตรี 

ม.47 ตรี 

ค าวินิจฉยัต้องระบเุหตทุี่ท าให้พ้นจากต าแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ นอ.มีค าวินิจฉยั    
แตไ่มก่ระทบตอ่การด าเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ท าไปก่อน มีค าวินิจฉยั 



แก้ไขผู้ใช้อ านาจการสอบสวนและ
วินิจฉัยให้นายก รองนายก 
เลขานุการนายก พ้นจากต าแหน่ง 
ตาม ม.64 เน่ืองจาก 
(4) ขาดคณุสมบตั/ิมีลกัษณะต้องห้าม 
(5) กระท าการฝ่าฝืน ม.64/2 (เช่น มีส่วนได้เสีย) 

- ให้ นอ.สอบสวน + วินิจฉัย +ประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน +      
  ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัท่ีมีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากต าแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากต าแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

ให้ปลัด อปท. ปฏิบัตหิน้าที่นายก เท่าที่จ าเป็นได้เป็นการช่ัวคราว 
จนถงึวันประกาศผลการเลือกตัง้นายก  

ถ้าขณะท่ีค าวินิจฉัยผู้นัน้ก าลังเป็นสมาชิก/นายก ต่างวาวระหรือต่าง 
อปท. ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งท่ีเป็นอยู่ และห้ามมิให้สมัครรับ

เลือกตัง้/ใช้สิทธิเลือกตัง้ นับแต่วันท่ี นอ.มีค าวินิจฉัย 

รองนายก ต้องมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม ม.58/1 (เหมือนกบันายก ) 
 เว้นแต่ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัอายใุห้นบัถึงวนัแตง่ตัง้  

ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีในระหว่างท่ี       
ไม่มีนายก  

(3) เป็นผู้ มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการท่ี
กระท าหรือจะกระท ากบัหรือให้แก่ อปท.นัน้ หรือ 
- มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการท่ีกระท า
ให้แก่ อปท. อ่ืน 
- โดยมีพฤตกิารณ์แสดงให้เห็นวา่เป็นการตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์
สว่นตนระหวา่งกนั**** ให้น าไปใช้กบัสมาชิกด้วยโดยอนโุลม 

แก้ไขคุณสมบัต ิ      
รองนายก  

แก้ไขการกระท าต้องห้าม 

ผู้บริหาร 
อบต. 

นายก รองนายก เลขานุการนายก 

ม.64/2 
(1)(3) 

ม.64 

ม.58/4 

ม.64 
ม.64/1 

ค าวินิจฉยัต้องระบเุหตท่ีุท าให้พ้นจากต าแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี นอ.มีวินิจฉยั    
แตไ่มก่ระทบตอ่การด าเนินงานและการรับคา่ตอบแทนท่ีได้ท าไปก่อนมีค าวินิจฉยั 

“(1) ด ารงต าแหนง่หรือปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนใดในสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแตต่ าแหนง่ท่ีด ารงตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย       
หรือเป็นการปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผน่ดนิ        

หรือตามนโยบายของรัฐบาล 



อ านาจ
หน้าที่และ
การบริหาร
ท้องถิ่น 

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจ
หน้าที่ของ อบต. 

เพิม่ (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดแูลการจราจร 
และสง่เสริม สนบัสนนุสถานีต ารวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว 

แก้ไขรายจ่าย
ของ อบต. 

(5) สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม รวมทัง้การจดัการหรือ
สนบัสนนุการพฒันาเดก็เลก็ ตามแนวทางท่ีเสนอแนะจากกองทนุเพ่ือการความเสมอ

ภาคทางการศกึษา 

(10) รายจ่ายอื่นใดที่จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบตัิหน้าที่ หรือ
ตามข้อผกูพนั หรือ รายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ 

มท. ก าหนดไว้ 

อบต.อาจมีรายจา่ย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เงินเดือน                        (2) คา่จ้าง 
(3) เงินคา่ตอบแทนอื่นๆ       (4) คา่ใช้สอย 
(5) คา่วสัด ุ                         (6) คา่ครุภณัฑ์ 
(7) คา่ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ 
(8) คา่สาธารณปูโภค             
(9) เงินอดุหนนุหน่วยงานอ่ืน (10) รายจา่ยอ่ืน ..... 

มาตรา 67 ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมาย  อบต. มีหน้าที่ต้องท าในเขต  
อบต. ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
 (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดแูลการจราจร 
และสง่เสริม สนบัสนนุสถานีต ารวจ และหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบตัหิน้าที่
ดงักลา่ว 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้
ก าจดัมลูฝอย และสิ่งปฏิกลู  
(3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดตอ่  
(4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
(5) สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม รวมทัง้การ
จดัการหรือสนบัสนนุการพฒันาเด็กเล็ก ตามแนวทางที่เสนอแนะจาก
กองทนุเพ่ือการความเสมอภาคทางการศกึษา 
(6) สง่เสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอาย ุ         และผู้พิการ  
(7) คุ้มครอง ดแูล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมิูปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนั
ดีของท้องถ่ิน  
(๙) ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณ
หรือบคุลากรให้ ตามความจ าเป็นและสมควร  

มาตรา 68 ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมาย  อบต.  อาจ
จัดท ากิจการใน เขต อบต.ดงัตอ่ไปนี 
(1) ให้มีนํ้าเพ่ือการอปุโภค บริโภค และการเกษตร (2) 
ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน (3) ให้
มีและบ ารุงรักษาทางระบายนํ้า  
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชมุ การกีฬา การพกัผ่อน
หยอ่นใจและสวนสาธารณะ  
(5) ให้มีและสง่เสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
(6) สง่เสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครัว  
(7) บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8) 
การคุ้มครองดแูลและรักษาทรัพย์สินอนัเป็นสาธารณ
สมบตัิของแผ่นดิน  
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
(10) ให้มีตลาด ทา่เทียบเรือ และทา่ข้าม  
(11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย์  
(12) การทอ่งเที่ยว 
(13) การผงัเมือง 

สรุป
อ านาจ
หน้าที่ 

มาตรา 66  อบต. มีอ านาจ
หน้าที่ในการพฒันาต าบล   
ทัง้ใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม  

ม.67 

เพ่ิมวรรคสอง “การจ่ายเงินของ อบต. ตามวรรคหนึง่หรือการน าเงินของกิจการ ที่ อบต. เป็นเจ้าของ
หรือเป็นหุ้นสว่นหรือถือหุ้นในกิจการนัน้ไปใช้จ่าย เพื่อการ ฝึกอบรมหรือดงูานในตา่งประเทศของ
นายกอ รองนายกเลขานกุารนายกประธานสภา  รองประธานสภาหรือสมาชิกสภาจะกระท ามิได้”  

ม.85 



การก ากับ
ดูแล อบต. 

การเพกิถอนหรือ              
ระงับการปฏิบัต ิ

- เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดแูล 
- ในกรณีท่ี นอ. เห็นวา่ การปฏิบตัริาชการของ อบต. เป็นไปในทาง
เสียหายแก่ อปท. หรือเสียหายแก่ราชการ  
- ให้ นอ.มีอ านาจชีแ้จงแนะน าตกัเตือนผู้ด ารงต าแหนง่ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีใน
การด าเนินการดงักลา่ว  
- หรือในกรณีเห็นสมควรจะสัง่เพิกถอนการกระท าหรือให้ระงบัการปฏิบตัิ
ของผู้ด ารงต าแหนง่ดงักลา่วไว้ก็ได้  
            หมายเหตุ- ทกุต าแหน่งโดยไมต้่องชีแ้จงแนะน าเตือนก่อนก็ได้ 

- ผู้ รับค าสัง่มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ผวจ. ภายใน 15 วันนบัแตว่นัท่ีได้รับค าสัง่ 

- เม่ือ ผวจ. วินิจฉยัเป็นประการใด ให้ นอ. และผู้ ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการตาม
ค าวินิจฉยัของ ผวจ. + ค าวินิจฉัยของ ผวจ. ให้เป็นท่ีสุด  

ให้ นอ. มีอ านาจก ากบัดแูลการปฏิบตัหิน้าท่ี
ของ อบต.ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ (ม.90)  

การสอบสวนและส่ังให้
พ้นจากต าแหน่ง 

เม่ือความปรากฏโดยมีหลกัฐานตามสมควรตอ่ นอ.วา่ นายก /รองนายก/
ประธานสภา/รองประธานสภา ผู้ใดมีพฤตกิารณ์/กระท าผิดตามท่ีก าหนด          
ให้ นอ. แต่งตัง้ คกก.สอบสวนโดยพลันและสอบให้เสร็จภายใน 90 วนั
นบัแตว่นัแตง่ตัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง 

ค าวินิจฉัยของ ผวจ. ให้เป็นที่สุด  

-เม่ือผลสอบตาม ม.90/1 ปรากฏวา่ท าผิดตามท่ีถกูสอบสวนให้ นอ. รายงาน 
ผวจ. พจิารณาและส่ังให้พ้นจากต าแหน่งภายใน 30 วนันบัแตไ่ด้รับรายงาน 
- ไมว่า่ผู้นัน้จะได้พ้นจากต าแหนง่ไปก่อนแล้วหรือไมก็่ตามเว้นเพราะเหตตุาย 
หรือพ้นจากต าแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

พฤตกิารณ์/การกระท าผิด 
- จงใจทอดทิง้หรือละเลยไมป่ฏิบตักิารตาม
อ านาจหน้าท่ีอนัจะเป็นเหตใุห้เสียหายแก่
ราชการอยา่งร้ายแรง หรือ 
- ปฏิบตักิารไมช่อบด้วยอ านาจหน้าท่ี หรือ 
- ประพฤตตินฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือ 
- ฝ่าฝืนค าสัง่ของ นอ.ท่ีสัง่การตาม ม.90 ว.3  

ถ้าขณะท่ีค าวินิจฉยัผู้นัน้ก าลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือตา่ง อปท.        
ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งท่ีเป็นอยู่ และให้ถือวา่วนัท่ีสง่ให้พ้นเป็นวนัเร่ิมนบั

ระยะเวลาต้องห้ามในการใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ 

ค าสัง่ต้องระบเุหตท่ีุท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี ผวจ.มีค าสัง่   
แตไ่มก่ระทบตอ่การด าเนินงานและการรับคา่ตอบแทนท่ีได้ท าไปก่อน มีค าสัง่  

ค าวินิจฉัยของ 
ผวจ. ให้เป็นที่สุด  

ม.90 

ม.90/1 

ม.92 



บทเฉพำะกำล 
เร่ืองที่อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ ยังมไิด้มีค าส่ัง ก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี ้
ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามกฎหมายเดมิจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า กกต. จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตัง้นายก หรือสมาชิก
สภาของ อบต.นัน้ โดยให้พ้นจากต าแหน่งตัง้แต่วันที่ กกต.ประกาศให้มกีารเลือกตัง้ หรือ
จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่น 

เม่ือ กกต. ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตัง้นายก หรือสมาชิก ให้ประกาศ คสช.และค าส่ัง 
หน.คสช. เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ อบต. นัน้เป็นอันยกเลิก  

ผู้มีต าแหน่ง อบต. เฉพาะบรรดาที่ถูกระงบัการปฏบิตัริาชการหรือหน้าที่ตามค าส่ัง หน.คสช. 
พ้นจากต าแหน่งตัง้แต่วันที่ กกต. ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตัง้นายก หรือสมาชิกของ 
อบต. นัน้ แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าส่ัง หน.คสช. นัน้ กับบุคคลดังกล่าว 



บทเฉพำะกำล 

• ระเบียบของ มท. (ท่ีก ำหนดรำยจ่ำยอ่ืน) ท่ีออกตำมมำตรำ 85 (10) แห่ง  พ.ร.บ.สภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย  พ.ร.บ.น้ี จะ
ก ำหนดใหค้วำมคุม้ครองกำรจ่ำยเงินท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดจ่้ำยไปแลว้     
ก่อนวนัท่ีระเบียบในเร่ืองนั้นใชบ้งัคบักไ็ด ้แต่ใหคุ้ม้ครองไดเ้ฉพำะท่ีไดจ่้ำยไป     
โดยสุจริตและเป็นไปตำม หนงัสือสัง่กำรหรือหนงัสือก ำหนดแนวทำงปฏิบติั       
ของกระทรวงมหำดไทยท่ีออกก่อนวนัท่ี  พ.ร.บ. น้ีใชบ้งัคบั 

•  ควำมในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบัระเบียบของ มท. ท่ีออกตำมมำตรำ 85(10)      
แห่งพ พ.ร.บ.สภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไวแ้ลว้ก่อน
วนัท่ี พ.ร.บ.น้ีใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนีิ ้ 



ถ้าขณะมีค าวินิจฉยัผู้นัน้ก าลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือตา่ง อปท. ให้ผู้นัน้พ้น
จากต าแหนง่ที่เป็นอยู ่และห้ามมิให้สมคัร/ใช้สทิธิเลอืกตัง้ นบัแตว่นัที่มีค าวินิจฉยั 

แก้ไขคุณสมบัตขิองสมาชิก 

- ให้ ผวจ. สอบสวน + วินิจฉยั +ประกาศค าวินิจฉยัให้ทราบทัว่กนั +ค าวินิจฉยัเป็นที่สดุ 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัท่ีมีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากต าแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากต าแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

สมาชิก
สภา

เทศบาล 

แก้ไขอ านาจการสอบสวนและวินิจฉัย        
สมาชิกภาพของสมาชิก ตาม ม.19 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
(5) ขาดประชุมสภา 3 ครัง้ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(6) กระท าการอนัต้องห้ามตาม ม.48 จตทุศ วรรคสาม                
(มีสว่นได้เสีย) 

เพ่ิมวรรคสี่  
-ไมน่ ามาใช้บงัคบักบักรณีที่ได้จดัให้มีการเลอืกตัง้ใหมต่าม
กฎหมาย วา่ด้วยการเลอืกตัง้  สถ.หรือ ผถ.เพราะเหตทุี่มีผู้ ได้รับ
เลอืกตัง้ไมค่รบจ านวน  
-กรณีเลอืกตัง้ใหมแ่ล้วได้สมาชิกไมค่รบจ านวน ถ้าเลอืกตัง้ใหมอ่ีก
ครัง้ก็ยงัไมค่รบอีก ให้ถือวา่สภาประกอบด้วยสมาชิกเทา่ที่มีอยู ่ 

เว้น จะมีจ านวนสมาชิกไมถ่ึง 2/3 ของสมาชิกตามวรรคหนึง่ 

(6) กระท าการอนัต้องห้ามตาม ม.48 จตทุศ วรรคสาม        
(เป็นผู้มีสว่นได้เสยีฯ กบั อปท.นัน้/ อปท. อื่น โดยมีพฤติการณ์
แสดงให้เห็นวา่เป็นการ  ตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์สว่นตน

ระหวา่งกนั 

การประชุมสภาเทศบาลครัง้แรก 

ในกรณีที่สมาชิกภาพสิน้สดุลงพร้อมกนัทัง้หมดตาม (9) 
คือ ถกูราษฎรถอดถอนจากต าแหนง่ตาม พ.ร.บ.

ลงคะแนนเสยีงถอดถอน สถ.หรือ ผถ.  

ร่าง พ.ร.บ. 
เทศบาล         

(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... วรรคสอง ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.
เลอืกตัง้ สถ. หรือ ผถ. 

ยกเลิก ม.18 ทวิ  
(ให้ไปใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบันายก ตาม ม.48 จตทุศ) 

ม.19(6) 

ม.15 

ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา  

ม.19 

ม.19 

ค าวินิจฉยัต้องระบเุหตทุี่ท าให้พ้นจากต าแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ ผวจ. วินิจฉยั    
แตไ่มก่ระทบตอ่การด าเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ท าไปก่อน มีค าวินิจฉยั 

แก้ไขเหตุในการพ้นจากต าแหน่ง  

 ผวจ. ต้องก าหนดให้ สท.ได้มาประชมุสภาเทศบาลครัง้แรก ภายใน 15 วนั         
นบัแตว่นัประกาศผลการเลอืกตัง้ สท. และให้ที่ประชมุเลอืกประธานสภาและ     
รองประธานสภา” 

ม.24 

 3 ประเภท 

เทศบาลต าบล 

เทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร 



แก้ไขผู้ใช้อ านาจการสอบสวน
และวินิจฉัยให้นายก/รองนายก/ 
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก       
พ้นจากต าแหน่ง ตาม ม.48 ปัญจทศ 
เน่ืองจาก 
(4) ขาดคณุสมบตั/ิมีลกัษณะต้องห้าม 
(5) กระท าการฝ่าฝืน ม.48 จตทุศ (เช่น มี
ส่วนได้เสีย) 

- ให้ ผวจ.สอบสวน + วินิจฉัย +ประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน +      
  ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัท่ีมีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากต าแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากต าแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

ให้ปลัด อปท. ปฏิบัตหิน้าที่นายก เท่าที่จ าเป็นได้เป็นการช่ัวคราว 
จนถงึวันประกาศผลการเลือกตัง้นายก  

ถ้าขณะท่ีค าวินิจฉัยผู้นัน้ก าลังเป็นสมาชิก/นายก ต่างวาวระหรือต่าง 
อปท. ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งท่ีเป็นอยู่ และห้ามมิให้สมัครรับ

เลือกตัง้/ใช้สิทธิเลือกตัง้ นับแต่วันท่ี ผวจ.มีค าวินิจฉัย 

ยกเลิก (3) ไมเ่ป็นผู้ พ้นเพราะสว่นได้เสยีไมถ่ึง 5ปี 
            (4) เคยพ้นเพราะเหตทุจุริตหรือประพฤติมิชอบ 

ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีในระหว่างท่ี       
ไม่มีนายก  

(3) เป็นผู้ มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการท่ี
กระท าหรือจะกระท ากบัหรือให้แก่ อปท.นัน้ หรือ 
- มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการท่ีกระท า
ให้แก่ อปท. อ่ืน 
- โดยมีพฤตกิารณ์แสดงให้เห็นวา่เป็นการตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์
สว่นตนระหวา่งกนั  **** ให้น าไปใช้กบัสมาชิกด้วยโดยอนโุลม 

แก้ไขคุณสมบัตนิายก  

แก้ไขการกระท าต้องห้าม 

ฝ่ายบริหาร
เทศบาล 

นายก รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก 

ม.48   
ปัญจทศ 

ม.48 เบญจ 

ม.48 
ปัญจทศ 

ค าวินิจฉยัต้องระบเุหตท่ีุท าให้พ้นจากต าแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี นอ.มีวินิจฉยั    
แตไ่มก่ระทบตอ่การด าเนินงานและการรับคา่ตอบแทนท่ีได้ท าไปก่อนมีค าวินิจฉยั 

(1) ด ารงต าแหนง่หรือปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนใดในสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแตต่ าแหนง่ท่ีด ารงตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย       
หรือเป็นการปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผน่ดนิ        

หรือตามนโยบายของรัฐบาล 

รองนายก ต้องมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม ม.48 เบญจ (เหมือนกบันายก ) 
 เว้นแต่ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัอายใุห้นบัถึงวนัแตง่ตัง้  แก้ไขคุณสมบัตริองนายก  ม.48 นว 

ม.48      
จตทุศ 

ม.48 
โสฬส 



อ านาจ
หน้าที่และ
การบริหาร
เทศบาล แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจ

หน้าที่ของเทศบาล 

เพิม่ (2 ทวิ) “รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดแูลการจราจร และสง่เสริม 
สนบัสนนุสถานีต ารวจ และหนว่ยงานอ่ืนในการปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่ว”  

แก้ไขรายจ่าย
ของเทศบาล 

เพิม่ (9)  “จดัระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกบัหนว่ยงานอ่ืนในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
ดงักลา่ว” 

(9) รายจา่ยอ่ืนใดท่ีจ าเป็นต้องจา่ยในการปฏิบตัหิน้าท่ี หรือตามข้อผกูพนั 
หรือ รายจา่ยตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ มท. ก าหนดไว้ 

เทศบาลอาจมีรายจา่ย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เงินเดือน                        (2) คา่จ้าง 
(3) เงินคา่ตอบแทนอื่นๆ       (4) คา่ใช้สอย 
(5) คา่วสัด ุ                         (6) คา่ครุภณัฑ์ 
(7) คา่ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ 
(8) เงินอดุหนนุ 
(9) รายจา่ยอ่ืน ..... 

สรุป
อ านาจ
หน้าที่ 

เทศบาลต าบล  
มีอ านาจหน้าที่ 
- ต้องท า ตาม ม.50  
- อาจท า ตาม ม.51 

ม.50 

เพิ่มวรรคสอง “การจา่ยเงินของเทศบาล ตามวรรคหนึง่หรือการน าเงินของกิจการ       
ท่ีเทศบาล เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นสว่นหรือถือหุ้นในกิจการนัน้ไปใช้จา่ย เพ่ือการ 
ฝึกอบรมหรือดงูานในตา่งประเทศของนายก รองนายกเลขานกุารนายกประธานสภา  
รองประธานสภาหรือสมาชิกสภาจะกระท ามิได้”  

ม.67 

แก้ไข (6) “ จดัการ สง่เสริม หรือสนบัสนนุการจดัการศกึษา และการฝึกอบรม 
ให้แก่ประชาชน”   

ม.53 

เทศบาลเมือง  
มีอ านาจหน้าที่ 
- ต้องท า ตาม ม.53  
- อาจท า ตาม ม.54 

เทศบาลนคร 
มีอ านาจหน้าที่ 
- ต้องท า ตาม ม.56  
- อาจท า ตาม ม.57 



การก ากับ
ดูแลเทศบาล 

การเพกิถอนหรือ              
ระงับการปฏิบัต ิ

- ผู้ รับค าสัง่มีสทิธิอุทธรณ์ภายใน 15 วันนบัแตว่นัท่ีได้รับค าสัง่  
- กรณี นอ. สั่งให้อุทธรณ์ต่อ ผวจ. กรณีที่ ผวจ. สั่งให้อุทธรณ์ต่อ รมว.มท. 
- เมื่อ รมว.มท./ผวจ. วินิจฉยัเป็นประการใด ให้ ผวจ./นอ. และผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ
ตามค าวินิจฉยัของ ผวจ. + ค าวินิจฉัยของ รมว.มท./ผวจ. ให้เป็นที่สุด  

ให้ ผวจ. มีอ านาจ
ก ากบัดแูลเทศบาล
ในจงัหวดันัน้   

การสอบสวนและส่ังให้
พ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อความปรากฏโดยมีหลกัฐานตามสมควรตอ่ ผวจ./นอ.ซึง่ได้รับมอบหมายวา่ นายก /
รองนายก/ประธานสภา/รองประธานสภา ผู้ใดมีพฤติการณ์/กระท าผิดตามที่ก าหนด          
ให้ ผวจ./นอ. แต่งตัง้ คกก.สอบสวนโดยพลันและสอบให้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่
วนัแตง่ตัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง 

ค าวินิจฉัยของ ผวจ./รมว.มท. ให้เป็นที่สุด  

-เม่ือผลสอบตาม ม.90/1 ปรากฏวา่ท าผิดตามท่ีถกูสอบสวนให้ นอ. 
รายงาน ผวจ. พจิารณาและส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง กรณี ผวจ.สอบสวน
ให้รายงาน รมว.มท. พจิารณาส่ังและให้พ้นจากต าแหน่ง  ภายใน 30 
วนันบัแตไ่ด้รับรายงาน 
- ไมว่า่ผู้นัน้จะได้พ้นจากต าแหนง่ไปก่อนแล้วหรือไมก็่ตามเว้นเพราะเหตุ
ตาย หรือพ้นจากต าแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

พฤตกิารณ์/การกระท าผิด 
- จงใจทอดทิง้หรือละเลยไมป่ฏิบตักิารตาม
อ านาจหน้าท่ีอนัจะเป็นเหตใุห้เสียหายแก่
ราชการอยา่งร้ายแรง หรือ 
- ปฏิบตักิารไมช่อบด้วยอ านาจหน้าท่ี หรือ 
- ประพฤตตินฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือ 
- ฝ่าฝืนค าสัง่ของ ผวจ./ นอ.ท่ีสัง่การตาม   
ม.72  ถ้าขณะท่ีค าวินิจฉยัผู้นัน้ก าลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือตา่ง อปท.        

ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งท่ีเป็นอยู่ และให้ถือวา่วนัท่ีสง่ให้พ้นเป็นวนัเร่ิมนบั
ระยะเวลาต้องห้ามในการใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ 

ค าสัง่ต้องระบเุหตท่ีุท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี ผวจ.มีค าสัง่   
แตไ่มก่ระทบตอ่การด าเนินงานและการรับคา่ตอบแทนท่ีได้ท าไปก่อน มีค าสัง่  

ค าวินิจฉัยของ 
รมว.มท./ผวจ. ให้

เป็นที่สุด  

ม.73 

ม.73/1 

เปล่ียนชื่อ
ส่วนที่ 6 

ส่วนที่ 6 

“การควบคุม
เทศบาล” 

ส่วนที่ 6 

“การก ากับ
ดูแล” 

อ านาจหน้าที่ของ ผวจ.ตามวรรคหนึง่และตาม ม.19 วรรคสอง และวรรคสาม และ ม. 48 ปัญจทศ วรรคสอง
และวรรคสาม ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล  ผวจ.จะมอบหมายให้ นอ.ปฏิบัติแทนส าหรับ
เทศบาลที่อยูใ่นอ าเภอนัน้ โดยจะก าหนดเง่ือนไขในการใช้อ านาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไมก็่ได้” 

- เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดแูล  
- ในกรณีที่ ผวจ./นอท่ีได้รับมอบหมาย เห็นวา่ การปฏิบตัิราชการของเทศบาล เป็นไป
ในทางเสยีหายแก่ อปท.   หรือเสยีหายแก่ราชการ  
- ให้ ผวจ./นอ.มีอ านาจชีแ้จงแนะน าตกัเตือนผู้ด ารงต าแหนง่ที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการดงักลา่ว  
- หรือในกรณีเห็นสมควรจะสัง่เพิกถอนการกระท าหรือให้ระงบัการปฏิบตัิของผู้ด ารง
ต าแหนง่ดงักลา่วไว้ก็ได้  
            หมายเหตุ- ทกุต าแหนง่โดยไมต้่องชีแ้จงแนะน าเตือนก่อนก็ได้ 

ม.72 

ม.71 



ถ้าขณะมีค าวินิจฉยัผู้นัน้ก าลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือ        
ตา่ง อปท. ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหนง่ท่ีเป็นอยู ่และห้ามมิให้สมคัร/ใช้สิทธิ

เลือกตัง้ นบัแตว่นัท่ีมีค าวินิจฉยั 

แก้ไขคุณสมบัตขิองสมาชิก 

- ให้ ผวจ. สอบสวน + วินิจฉยั +ประกาศค าวินิจฉยัให้ทราบทัว่กนั +ค าวินิจฉยัเป็นที่สดุ 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัท่ีมีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากต าแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากต าแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

สมาชิก 

แก้ไขอ านาจการสอบสวนและวินิจฉัย        
สมาชิกภาพของสมาชิก ตาม ม.19 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
(5) ขาดประชุมสภา 3 ครัง้ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(6) กระท าการอนัต้องห้ามตาม ม.48 จตทุศ วรรคสาม                
(มีสว่นได้เสีย) 

เพ่ิมวรรคห้า 
-ไมน่ ามาใช้บงัคบักบักรณีที่ได้จดัให้มีการเลอืกตัง้ใหมต่าม
กฎหมาย วา่ด้วยการเลอืกตัง้  สถ.หรือ ผถ.เพราะเหตทุี่มีผู้ ได้รับ
เลอืกตัง้ไมค่รบจ านวน  
-กรณีเลอืกตัง้ใหมแ่ล้วได้สมาชิกไมค่รบจ านวน ถ้าเลอืกตัง้ใหมอ่ีก
ครัง้ก็ยงัไมค่รบอีก ให้ถือวา่สภาประกอบด้วยสมาชิกเทา่ที่มีอยู ่ 

เว้น จะมีจ านวนสมาชิกไมถ่ึง 2/3 ของสมาชิกตามวรรคสาม 

(6) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม หรือกระท าการอนั
ต้องห้ามตาม ม.44/3 วรรคสาม  (เป็นผู้มีสว่นได้เสยีฯ กบั   
อปท.นัน้/ อปท. อื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นวา่เป็นการ  

ตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์สว่นตนระหวา่งกนั 

ในกรณีที่สมาชิกภาพสิน้สดุลงพร้อมกนัทัง้หมดตาม (9) 
คือ ถกูราษฎรถอดถอนจากต าแหนง่ตาม พ.ร.บ.

ลงคะแนนเสยีงถอดถอน สถ.หรือ ผถ.  

ร่าง พ.ร.บ. 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด         

(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 

วรรคสอง ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.
เลอืกตัง้ สถ. หรือ ผถ. 

ม.11(6) 

ม.9 

ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา  

ม.11 

11 

ค าวินิจฉยัต้องระบเุหตทุี่ท าให้พ้นจากต าแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ ผวจ. วินิจฉยั    
แตไ่มก่ระทบตอ่การด าเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ท าไปก่อน มีค าวินิจฉยั 

แก้ไขเหตุในการพ้นจากต าแหน่ง  



แก้ไขผู้ใช้อ านาจการสอบสวน
และวินิจฉัยให้นายก/รองนายก/ 
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก       
พ้นจากต าแหน่งตาม ม.36 เน่ืองจาก 
(4) ขาดคณุสมบตั/ิมีลกัษณะต้องห้าม 
(5) กระท าการฝ่าฝืน ม.44/3 (1) หรือ (2) 

- ให้ ผวจ.สอบสวน + วินิจฉัย +ประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน +      
  ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัท่ีมีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากต าแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากต าแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

ให้ปลัด อปท. ปฏบิัตหิน้าที่นายก เท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถงึ
วันประกาศผลการเลือกตัง้นายก  

ถ้าขณะที่ค าวินิจฉัยผู้นัน้ก าลังเป็นสมาชิก/นายก ต่างวาวระหรือต่าง อปท. ให้ผู้
นัน้พ้นจากต าแหน่งที่เป็นอยู่ และห้ามมิให้สมัครรับเลือกตัง้/ใช้สิทธิเลือกตัง้ 

นับแต่วันที่ ผวจ.มีค าวินิจฉัย 

ยกเลิก ม.35/1 (3) ไมเ่ป็นผู้ พ้นเพราะสว่นได้เสยีไมถ่ึง 5ปี 

ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีในระหว่างท่ี       
ไม่มีนายก  

(3) เป็นผู้มีสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการท่ีกระท าหรือจะ
กระท ากบัหรือให้แก่ อปท.นัน้ หรือ 
- มีสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการท่ีกระท าให้แก่ อปท. อื่น 
- โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นวา่เป็นการตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์สว่นตน
ระหวา่งกนั  **** ให้น าไปใช้กบัสมาชิกด้วยโดยอนโุลม 

แก้ไขคุณสมบัตนิายก  

แก้ไขการกระท าต้องห้าม 

ฝ่ายบริหาร
อบจ. 

นายก รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก 

ม.35/1 

ม.44/3 

ค าวินิจฉยัต้องระบเุหตท่ีุท าให้พ้นจากต าแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี นอ.มีวินิจฉยั    
แตไ่มก่ระทบตอ่การด าเนินงานและการรับคา่ตอบแทนท่ีได้ท าไปก่อนมีค าวินิจฉยั 

(1) ด ารงต าแหนง่หรือปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดในสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแตต่ าแหนง่ที่ด ารงตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย หรือเป็นการปฏิบตัิ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผน่ดิน หรือตามนโยบายของรัฐบาล 

รองนายก ต้องมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม ม.35/1(เหมือนกบันายก ) 
 เว้นแต่ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัอายใุห้นบัถึงวนัแตง่ตัง้  แก้ไขคุณสมบัตริองนายก  ม.35/3 

ม.36 

ม.36 

แก้ไขเหตุในการ          
พ้นจากต าแหน่ง 

(5) กระท าการฝ่าฝืน ม. 44/3 

(6) รมว.มท.สัง่ให้พ้นจากต าแหนง่ตาม ม. 55 วรรคห้า หรือ ม. 79 
ม.36 

ม.37 และ 
ม.37/1 



อ านาจ
หน้าที่และ
การบริหาร

อบจ. 

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจ
หน้าที่ของ อบจ. 

เพิม่ (6 ทวิ) “ให้ความชว่ยเหลือ สง่เสริม และสนบัสนนุในการดแูลการจราจร
และ การรักษาความสงบเรียบร้อย”  

แก้ไขรายจ่าย
ของ อบจ. 

เพิม่ (7 ตรี)  “สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษา” 

(9) รายจา่ยอ่ืนใดท่ีจ าเป็นต้องจา่ยในการปฏิบตัหิน้าท่ี หรือตามข้อผกูพนั 
หรือ รายจา่ยตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ มท. ก าหนดไว้ 

เทศบาลอาจมีรายจา่ย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เงินเดือน                        (2) คา่จ้าง 
(3) เงินคา่ตอบแทนอ่ืนๆ       (4) คา่ใช้สอย 
(5) คา่วสัด ุ                         (6) คา่ครุภณัฑ์ 
(7) คา่ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ 
(8) เงินอดุหนนุ 
(9) รายจา่ยอ่ืน ..... 

สรุป
อ านาจ
หน้าที่ 

 ม. 45 อบจ. มีอ านาจหน้าที่ด าเนิน
กิจการภายในเขต อบจ.ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตราข้อบญัญตัิโดยไมข่ดัหรือแย้งตอ่
กฎหมาย  
(2) จดัท าแผนพฒันา อบจ.และ
ประสานการจดัท าแผนพฒันา จงัหวดั
ตามระเบียบที่ ครม.ก าหนด  
(3) สนบัสนนุสภาต าบลและราชการ
สว่นท้องถ่ินอ่ืนในการพฒันาท้องถ่ิน   
(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของสภาต าบลและราชการ
สว่นท้องถ่ินอื่น  

ม.45 

เพิ่มวรรคสอง “การจา่ยเงินของเทศบาล ตามวรรคหนึง่หรือการน าเงินของกิจการ       
ท่ีเทศบาล เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นสว่นหรือถือหุ้นในกิจการนัน้ไปใช้จา่ย เพ่ือการ 
ฝึกอบรมหรือดงูานในตา่งประเทศของนายก รองนายกเลขานกุารนายกประธานสภา  
รองประธานสภาหรือสมาชิกสภาจะกระท ามิได้”  

ม.74 

(5) แบง่สรรเงินซึง่ตามกฎหมาย
จะต้องแบง่ให้แก่สภาต าบลและ
ราชการสว่นท้องถ่ิน อื่น  
(6) อ านาจหน้าที่ของจงัหวดัตาม 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการสว่น
จงัหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายใน
เขตสภาต าบล  
(6 ทวิ) ให้ความช่วยเหลอื สง่เสริม 
และสนบัสนนุในการดแูลการจราจร
และ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
(7) คุ้มครอง ดแูล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

(7 ทวิ)บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน  
(7 ตรี)  “สง่เสริมและสนบัสนนุการจดั
การศกึษา 
(8) จดัท ากิจการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหน้าที่
ของราชการสว่นท้องถ่ินอื่นที่อยูใ่นเขต อบจ. 
และกิจการนัน้เป็นการสมควรให้ราชการสว่น
ท้องถ่ินถ่ินอื่นร่วมกนัด าเนินการ หรือให้ 
อบจ. จดัท า ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
(9) จดัท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ใน 
พ.ร.บ.นีห้รือกฎหมายอื่น ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของ อบจ.  



การก ากับ
ดูแล อบจ. 

การเพกิถอนหรือ              
ระงับการปฏิบัต ิ

- ผู้ รับค าสัง่มีสทิธิอุทธรณ์ต่อ รมว.มท. ภายใน 15 วันนบัแตว่นัท่ีได้รับค าสัง่  

- เมื่อ รมว.มท. วินิจฉยัเป็นประการใด ให้ ผวจ./นอ. และผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามค า
วินิจฉยัของ ผวจ. + ค าวินิจฉัยของ รมว.มท. ให้เป็นที่สุด  

การสอบสวนและส่ังให้
พ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อความปรากฏโดยมีหลกัฐานตามสมควรตอ่ ผวจ..ซึง่ได้รับมอบหมายวา่ นายก /รอง
นายก/ประธานสภา/รองประธานสภา ผู้ใดมีพฤติการณ์/กระท าผิดตามที่ก าหนด          
ให้ ผวจ. แต่งตัง้ คกก.สอบสวนโดยพลันและสอบให้เสร็จภายใน 90 วนันบัแตว่นั
แตง่ตัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง 

ค าวินิจฉัยของ รมว.มท. ให้เป็นที่สุด  

-เม่ือผลสอบตาม ม.90/1 ปรากฏวา่ท าผิดตามท่ีถกูสอบสวนให้ ผวจ. 
รายงาน รมว.มท. เพื่อพจิารณาส่ังและให้พ้นจากต าแหน่ง  ภายใน    
30 วนันบัแตไ่ด้รับรายงาน 
- ไมว่า่ผู้นัน้จะได้พ้นจากต าแหนง่ไปก่อนแล้วหรือไมก็่ตาม                       
เว้นเพราะเหตตุาย หรือพ้นจากต าแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

พฤตกิารณ์/การกระท าผิด 
- จงใจทอดทิง้หรือละเลยไมป่ฏิบตักิารตาม
อ านาจหน้าท่ีอนัจะเป็นเหตใุห้เสียหายแก่
ราชการอยา่งร้ายแรง หรือ 
- ปฏิบตักิารไมช่อบด้วยอ านาจหน้าท่ี หรือ 
- ประพฤตตินฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือ 
- ฝ่าฝืนค าสัง่ของ ผวจ./ นอ.ท่ีสัง่การตาม   
ม.77 วรรคสอง ถ้าขณะท่ีค าวินิจฉยัผู้นัน้ก าลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือตา่ง อปท.        

ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งท่ีเป็นอยู่ และให้ถือวา่วนัท่ีสง่ให้พ้นเป็นวนัเร่ิมนบั
ระยะเวลาต้องห้ามในการใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ 

ค าสัง่ต้องระบเุหตท่ีุท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี ผวจ.มีค าสัง่   
แตไ่มก่ระทบตอ่การด าเนินงานและการรับคา่ตอบแทนท่ีได้ท าไปก่อน มีค าสัง่  

ค าวินิจฉัยของ 
รมว.มท. ให้เป็น

ที่สุด  

ม.77  

ม.79 

- เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดแูล  
- ในกรณีที่ ผวจ. เห็นวา่ การปฏิบตัิราชการของ อบจ. เป็นไปในทางเสยีหายแก่ อปท.   
หรือเสยีหายแก่ราชการ  
- ให้ ผวจ.มีอ านาจชีแ้จงแนะน าตกัเตือนผู้ด ารงต าแหนง่ที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการดงักลา่ว  
- หรือในกรณีเห็นสมควรจะสัง่เพิกถอนการกระท าหรือให้ระงบัการปฏิบตัิของผู้ด ารง
ต าแหนง่ดงักลา่วไว้ก็ได้  
            หมายเหตุ- ทกุต าแหนง่โดยไมต้่องชีแ้จงแนะน าเตือนก่อนก็ได้ 

ม.77 

ให้ ผวจ. มีอ านาจก ากบัดแูลการปฏิบตัหิน้าท่ี
ของ อบต.ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ (ม.79)  



ข้อเสนอการหารือเพือ่เตรียมการเลอืกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วนัองัคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว (ห้องประชุม 3) มท. 

ร่าง 
พ.ร.บ.
อบจ. 

กกต.     
1 ฉบบั 

ร่าง พ.ร.บ.
การเลือกตัง้ 
สถ. หรือ ผถ. 

ร่าง 
พ.ร.บ. 
เทศบาล 

กฎหมายที่ต้อง
ปรับปรุงในการ
เลือกตัง้ท้องถิ่น 

ร่าง พ.ร.บ. 
สภาต าบล
และ อบต. 

ร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบ
บริหาร

ราชการเมือง
พัทยา 

มท.  
5 ฉบับ 

ร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบ
บริหาร

ราชการ กทม. 

ยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล 

หนึง่ต าบลหนึง่เทศบาล / อปท.ท่ีช่ือซ า้กนั
รวมกนัเป็นหนึง่เทศบาล  

ด าเนินการควบรวมให้เสร็จสิน้
ภายในเวลา 3 ปี  

เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

ปรับอ านาจหน้าท่ี 

-ให้ท าเฉพาะงานใหญ่ 

- งานท่ีเช่ือมโยง/เป็น
ประโยชน์ ตอ่หลายพืน้ท่ี 

- ให้ อบจ. ช่วยเหลือ อปท. 
ระดบัลา่ง 

- ควรมีโครงสร้างท่ีให้ อปท. 
ระดบัพืน้ท่ีเข้ามามีสว่นเสนอ
ความคดิเหน็หรือร่วม
ตดัสนิใจในการพฒันา รา

ยง
าน
จงั
หว
ดั/
อ า
เภ
อ(
ผู้/
ก า
กบั
ดแู
ล)

 

สนบัสนนุช่วยเหลือ อปท.ในพืน้ที่ 

อบจ. 

 ราษฎรไมถ่ึง 
7,000 คน 

 รายได้       
ไมร่วม      

เงินอดุหนนุ      
ไมถ่ึง 20 ลบ. 

     และ 

ระดบั      
จงัหวดั 

ระดบั      
พืน้ท่ี 

การปรับปรุงกฎหมาย 6 ฉบับ การปฏิรูปท้องถิ่น  
ร่างประมวลกฎหมาย อปท.และ พ.ร.บ.ให้ใช้ฯ 

 มท. แจ้งความเห็นให้ เลขาธิการ สกค.ทราบ ตามหนงัสือ ดว่น
ที่สดุ  ที่ มท 0804.5/20968 ลว 7 ธ.ค. 2560 

 มท.เห็นชอบตามร่างชอง สคก. และมีข้อเสนอเพ่ิมเติม            
รวม 9 ประเด็น 

 กกต. อยูร่ะหวา่งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้
ท้องถ่ิน คาดวา่จะเสนอ ครม. และ สคก. ในวนัที่ 23 ก.พ. 2561 

คาดวา่ สคก. จะนดั กกต. และ มท. เพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายทัง้ 
6 ฉบบัในชว่งปลายเดือน ก.พ. 2561 และน าเสนอ ครม. ตอ่ไป 



พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน                
หรือผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน พ.ศ. .... 

ร่างที่ สคก. ตรวจพจิารณาแล้ว 
เร่ืองเสร็จที่ 1295/2561 



สำระส ำคญั พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน พ.ศ. .... 

• ครบวาระ – ภายใน 45 วันนบัแต่วนัครบวาระ 

• กรณีอ่ืน – ภายใน 60 วัน นบัแต่วนัท่ีต าแหน่ง
ว่าง 

ก าหนดระยะเวลา
การจัดการเลือกตัง้ 

(ม.10) 

• ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัเลือกตัง้ 

การประกาศผล
เลือกตัง้ 

(ม.16) 

• นายก  ----ใช้เขต อปท. (ม.21) 

• สมาชิก  (ม.18) 
เขตเลือกตัง้ 

เว้น กรณีสมาชิกว่าง หากสภามีวาระเหลือไม่
ถึง 180 วนั จะไม่จดัการเลือกตัง้ก็ได้ 

กรณีเช่ือได้วา่การเลือกตัง้มิได้เป็นไปโดยสจุริตหรือ            
เท่ียงธรรม ไมว่า่จะมีผู้ ร้องเรียนกลา่วโทษหรือไม ่                       
ให้ กตต.ด าเนินการสืบสวนหรือไตส่วน ให้แล้วเสร็จ 
และประกาศผลการเลือกตัง้ หรือจดัให้มีการเลือกตัง้
ใหม ่หรือด าเนินการอ่ืนท่ีจ าเป็น แล้วแตก่รณี โดยเร็ว  

สจ. เขตอ าเภอ 

สท. 
ทต. 2 เขต 
ทม. 3 เขต  
ทน. 4 เขต 

ส.อบต. เขตหมู่บ้าน 

• การสมคัรรับเลือกตัง้ ให้ผู้สมคัรย่ืน       
ใบสมคัรต่อ ผอ.เลือกตัง้ประจ า อปท. 
พร้อมทัง้หลกัฐาน และค่าธรรมเนียม 
ตามท่ี กกต. ก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้แก่ อปท. 
• ไม่ว่าในกรณีใด อปท.  ไม่มีหน้าท่ีต้อง

คืนค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้แก่ผู้ใด 

การสมัคร (ม.50) 



คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิเลอืกตั้ง (ม. ๓๗ ) 

(๑) มีสญัชาติไทย แตบ่คุคลผู้มีสญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติต้องได้สญัชาติไทย 
มาแล้วไมน้่อยกวา่ห้าปี  

(๒) มีอายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตัง้  
(๓) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้านในเขตเลือกตัง้มาแล้วเป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ หนึง่ปี

นบัถึงวนัเลือกตัง้ และ 
(๔)  คณุสมบตัิอ่ืนตามที่กฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินก าหนด  
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตัง้หนึง่ไปยงัอีกเขตเลือกตัง้หนึง่ 
ภายในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเดียวกนั อนัท าให้บคุคลมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านในเขต
เลือกตัง้ เป็นเวลาติดตอ่กนัน้อยกวา่หนึง่ปีนบัถึงวนัเลือกตัง้ ให้บคุคลนัน้มีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้านครัง้สดุท้ายเป็นเวลา
ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่หนึง่ปี  



ลกัษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลอืกตั้ง (ม. ๓๘ ) 
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  

(๒) เป็นภกิษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  

(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าส่ังที่ชอบด้วย
กฎหมาย  

(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ไม่ว่าคดนัีน้จะถึงที่สุด
แล้วหรือไม่  

(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนด  



คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามในการสมคัรรับเลือกตัง้ 

• ตามร่าง พ.ร.บ.การเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. .... 

• หมวด ๕ ผู้สมัครรับเลือกตัง้  

• มาตรา ๔๘ คุณสมบัต ิ

• มาตรา ๔๙ ลักษณะต้องห้าม 



คุณสมบัตใินการสมัครรับเลือกตัง้ ( ร่าง ม.๔๘)  

บคุคลผู้ มีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ มีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้      

(๑) มีสญัชาตไิทยโดยการเกิด  

(๒) ผู้ มีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินต้องมีอายไุม่ต ่ากวา่ยี่สิบห้าปี 
นบัถึงวนัเลือกตัง้ ส าหรับผู้ มีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้เป็นผู้บริหารท้องถ่ินให้มีอายุ
ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วย การจดัตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินก าหนด  

(๓) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสมคัรรับเลือกตัง้ ใน
วนัสมคัรรับเลือกตัง้ เป็นเวลาตดิตอ่กนัไม่น้อยกวา่หนึง่ปีนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตัง้  

(๔) คณุสมบตัอ่ืินตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ก าหนด 

หมายเหต ุได้ตดัคณุสมบตัเิร่ืองการเสียภาษีฯ ให้แก่ อปท. ตดิตอ่กนั 3 ปี ออกไป 



สรุปคุณสมบติั 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๑) มีสัญชาตไิทยโดยการเกดิ (๑) มีสัญชาตไิทยโดยการเกดิ  

(๒) อายุไม่ต ่ากว่ายี่สิบห้าปีนับถงึ       
วันเลือกตัง้  

(๒) อายุไม่ต ่ากว่าสามสิบปีนับถงึ       
วันเลือกตัง้  (พ.ร.บ.ท้องถิ่น) 

(๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต 
อปท.ที่สมัครรับเลือกตัง้ ในวันสมัครรับ
เลือกตัง้ เป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่า
หน่ึงปีนับถงึวันสมัครรับเลือกตัง้ 

(๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต 
อปท.ที่สมัครรับเลือกตัง้ ในวันสมัครรับ
เลือกตัง้ เป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่า
หน่ึงปีนับถงึวันสมัครรับเลือกตัง้  



ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร (ร่าง ม.๔๙) 

บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี ้เป็นบุคคลต้องห้ามมใิห้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้  
(๑) ตดิยาเสพตดิให้โทษ  
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิธิเลือกตัง้ตามมาตรา ๓๘ (๑) (๒) หรือ (๔)  
(๔) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สทิธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นการช่ัวคราวหรือถูกเพกิถอน 
     สิทธสิมัครรับเลือกตัง้  
(๕) ต้องค าพพิากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
(๖) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถงึห้าปีนับถงึวันเลือกตัง้                   
     เว้นแต่ ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๗) เคยถูกส่ังให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกจิเพราะทุจริต         
     ต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤตมิชิอบในวงราชการ  



ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร (ต่อ) 
(๘) เคยต้องค าพพิากษาหรือค าส่ังของศาลอันถงึที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดนิ  

       เพราะร ่ารวยผิดปกต ิหรือเคยต้องค าพพิากษาอันถงึที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะ 

       กระท าความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(๙) เคยต้องค าพพิากษาอันถงึที่สุดว่า 

      - กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุตธิรรม หรือกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ 

      - ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  

      - ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงนิที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  

      - กฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า  

      - กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น เจ้ามือหรือเจ้าส านัก  

      - กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

      - กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิในความผิดฐานฟอกเงนิ  



(๑๐) เคยต้องค าพพิากษาอันถงึที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตัง้  
(๑๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงนิเดือนประจ า  
(๑๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา สมาชิกสภาท้องถิ่น  
       หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น  
(๑๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรือ 
       ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  
(๑๔) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
(๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพพิากษาว่าเป็นผู้มีพฤตกิารณ์ร ่ารวยผิดปกต ิหรือกระท า
ความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัตหิน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบญัญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัตติามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง  

ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร  (ต่อ) 



(๑๗) ต้องค าพพิากษาถงึที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบญัญัตนีิ ้ไม่ว่าจะได้รับโทษ
หรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพพิากษามายังไม่ถงึห้าปีนับถงึวันเลือกตัง้ แล้วแต่กรณี  

(๑๘) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี มายังไม่ถงึห้าปีนับถงึวันเลือกตัง้ 
(๑๙) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

(๒๐) เคยถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้และยังไม่ถงึพ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการ ถูกเพกิถอน
สิทธิเลือกตัง้จนถงึวันเลือกตัง้ 

(๒๑) เป็นผู้สมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิก วุฒสิภา 
หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

 

ลกัษณะต้องห้ามในการสมคัร (ตอ่) 



  

ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร (ต่อ) 
(๒๒) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุ มีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกจิการที่กระท า หรือจะกระท ากับหรือให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกจิการ 
ที่กระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมีพฤตกิารณ์แสดงให้เหน็ว่าเป็นการ
ต่างตอบ แทนหรือเอือ้ประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ต าแหน่งจนถงึวันเลือกตัง้  
(๒๓) เคยถูกส่ังให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจ ไม่ปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมตคิณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหาย       
แก่ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถงึวันเลือกตัง้  
(๒๔) เคยถูกส่ังให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทอดทิง้หรือ
ละเลยไม่ปฏบิตักิารตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏบิตักิารไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือ
ประพฤตตินฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดภิาพของประชาชน หรือมีความประพฤต ิ
ในทางที่จะน ามาซึ่งความเส่ือมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถงึวันเลือกตัง้  
(๒๕) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
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• ให้หวัหน้าพนกังานสว่นท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้เป็นผู้อ านวยการการ
เลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

• โดยมีหน้าท่ีและอ านาจในการรับสมคัรเลอืกตัง้ ก าหนดหน่วยเลือกตัง้และท่ีเลือกตัง้  แต่งตัง้
และจดัอบรมเจ้าพนกังานผู้ด าเนินการเลอืกตัง้ ตรวจสอบบญัชีรายช่ือผู้มีสทิธิเลือกตัง้ และเพิ่ม
ช่ือหรือถอนช่ือผู้มีสทิธิเลือกตัง้ ด าเนินการเก่ียวกบัการลงคะแนนเลือกตัง้ การนบัคะแนน
เลือกตัง้ และการประกาศผลการนบัคะแนนเลือกตัง้ และด าเนินการอ่ืนอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการ
เลือกตัง้ (การตัง้งบประมาณส าหรับการเลือกตัง้) 

ผู้อ านวยการ
เลือกตัง้ประจ า 
อปท. (ม.24) 

กกต.ประจ า 
อปท. (ม.25) 

• กกต. แต่งตัง้ ตามจ านวนและหลกัเกณฑ์ระเบียบท่ี กกต. ก าหนด 
• ท าหน้าท่ีเสนอแนะและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตัง้ ท่ีเลือกตัง้ และการแต่งตัง้

เจ้าพนกังานผู้ด าเนินการเลือกตัง้ของผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ า อปท.  ตรวจสอบและ  
ให้ความเห็นชอบบญัชีรายช่ือผู้มีสทิธิเลือกตัง้ และการเพิ่มช่ือ หรือถอนชื่อผู้มีสทิธิเลือกตัง้ 
ก ากบัดแูลและอ านวยการการเลือกตัง้ การลงคะแนน/ การนบัคะแนน /การประกาศผลการนบั
คะแนน  รวบรวมผลคะแนนและรายงานผลการเลือกตัง้ตอ่ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ า
จงัหวดั 
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• นับ ณ ที่เลือกตัง้ของแต่ละหน่วยเลือกตัง้ +    
ให้กระท าโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เล่ือนหรือ
ประวิงเวลาการนับคะแนน 

• ให้นับคะแนนส าหรับบัตรเลือกตัง้ ที่ลงคะแนน
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดด้วย  

• การเลือกตัง้ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ (ม.9 วรรคสอง) 

• โดยใช้ (1) บัตรเลือกตัง้ หรือ (2) ลงคะแนน
ด้วยวิธีอ่ืนที่ไม่ใช่บัตรตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ กกต.ก าหนด (ม.74) 

วิธีการออกเสียง 

• ตัง้แต่ 08.00 ถงึ 16.00 น. (ม. 76) 
ระยะเวลาในการ

ออกเสียงลงคะแนน 

การนับคะแนน              
(ม. 96) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง้ (ม.13) 

• ให้ อปท.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
• เว้นค่าใช้จ่ายของ กกต. และ ผอ.

เลือกตัง้ประจ าจงัหวดั 

หาก อปท.มีรายได้ไม่เพียงพอ ให้ ครม.
พจิารณาจดัสรรเงินอดุหนนุให้ อปท.นัน้     

ตามความจ าเป็น  
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ผู้ได้รับ
เลือกตัง้ 

ผู้ได้รับเลือกต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าที่ไม่เลือกผู้ใด 

• ให้ ผอ. ลต.ประจ าจงัหวดั ประกาศ
ให้มีการเลือกตัง้ ใหม่ และ
ด าเนินการให้มีการรับสมคัร
ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ใหม่  

• โดยผู้สมคัรรับเลือกตัง้รายเดิม   
ทกุรายไม่มี สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้
ในการเลือกตัง้ท่ีจะจดัขึน้ใหม่           
(ม.108 ว.3 ,109 ว. 2) 

ให้ผู้สมคัรซึง่ได้รับคะแนนเสยีงเลือกตัง้มากท่ีสดุ + มากกว่า
คะแนนเสียงท่ีไมเ่ลือกผู้ใด  

การเลือกตัง้สมาชิกในเขตเลือกตัง้ท่ีมีหนึง่คน ให้ผู้สมคัรซึง่
ได้รับคะแนนเสียงเลือกตัง้มากท่ีสดุ + มากกว่าคะแนนเสียงท่ี

ไมเ่ลือกผู้ใด 

การเลือกตัง้สมาชิกในเขตเลือกตัง้ท่ีมีมากกว่าหนึ่งคน ซึง่ได้
คะแนนเลือกตัง้มากที่สดุเรียงตามล าดบัลงมาในเขตเลือกตัง้
นัน้  + ได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ลือกผู้ใด  

กรณีมีผู้สมัคร
น้อยกว่า/เท่ากับ
จ านวนท่ีพงึมี 

(ม.109) 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  

กรณีคะแนนเท่ากันให้จับสลาก   
ต่อหน้า ผอ.ลต.ประจ า อปท. 

(ม.108 ว.2) 

ผู้สมคัรรับเลือกตัง้จะได้รับเลือกตัง้ต่อเม่ือได้รับคะแนนเสียง
เลือกตัง้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ มีสทิธิเลือกตัง้
ในเขตเลือกตัง้นัน้  + มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 

สมาชกิสภา
ท้องถิ่น  

หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับ
เลือกตัง้เพราะเหตุที่ไม่ได้

คะแนน มากกว่าคะแนนเสียงที่
ไม่เลือกผู้ใด  
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ข้อปฏิบัต/ิข้อห้าม 

การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้และ         
การเสียสิทธิ (ม.39) 

ยื่นต่อ ผอ.เลือกตัง้ประจ าจังหวัด   
ภายใน 90 วันนับแต่วันเลือกตัง้ (ม.60) 

ห้ามย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน 
(ม.47) 

การย่ืนบัญชีรายรับ – รายจ่ายในการ
เลือกตัง้ ภายใน 90 วันหลังเลือกตัง้ ( 

ม.58 – ม. 61) 

ระยะเวลาในการหาเสียง + ข้อห้ามใน
การหาเสียง 

( ม.62 – ม. 72) 

จ าคุก1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บ.  
และเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ 10 ปี  

ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ผู้ ใดไมไ่ปใช้สิทธิเลือกตัง้และมิได้แจ้งเหต/มิใชเ่หตอุนัสมควร ถกูจ ากัดสิทธิ  
(ม.42) ดงันี ้ 
(1) สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้เป็น สส./สว./สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน  
(2) สิทธิสมคัรรับเลือกเป็นก านนัและผู้ใหญ่บ้าน 
(3) สิทธิเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
การจ ากดัสิทธิมกี าหนดครัง้ละ 2 ปีนบัแตว่นัเลือกตัง้ครัง้ท่ีไมไ่ป หากในการเลือกตัง้ครัง้ตอ่ไปผู้นัน้
ไมไ่ปอีก ให้นบัเวลาการจ ากดัสิทธิครัง้หลงันีโ้ดยนบัจากวนัท่ีมิได้ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ครัง้ใหม ่และให้
ก าหนดเวลาจ ากดัสิทธิครัง้ก่อนสิน้สดุลง  

180 วันก่อนครบวาระ หรือนับแต่วันยุบสภา/ต าแหน่งว่างลง 
จนถงึเวลา 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตัง้ 

ถ้าย่ืนไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้ ผอ.ลต.
ประจ าจังหวัด แจ้งพนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีตาม กม. โดยเร็ว 

ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเลอืกตัง้ ให้ กกต. ยื่นตอ่
ศาลอทุธรณ์เพื่อมีค าสัง่เพิกถอนสทิธิ
เลอืกตัง้ +  สัง่ให้เลอืกตัง้ใหมแ่ทน 
ศาลอทุธรณ์วินิจฉยัภายใน 180 วนั 
ค าพิพากษาศาลอทุธรณ์เป็นท่ีสดุ 

ก าหนดโทษกรณีผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตน
ขาดคุณสมบัต/ิมีลักษณะต้องห้าม 

(ม.118) 
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มาตรา 63 ห้ามมิให้ผู้สมคัรหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึง่อย่างใดเพ่ือจงู
ใจ ให้ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมคัรอ่ืน ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมคัร หรือการชกัชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ด้วยวิธีการดงัต่อไปนี ้ 
(1) จดัท า ให้ เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ หรือจดัเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด  
(2) ให้ เสนอให้ หรือสญัญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่
ว่า จะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชมุชน สมาคม มลูนิธิ วดัหรือศาสนสถานอ่ืน 
สถานศกึษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบนัอ่ืนใด  
(3) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจดัให้มีมหรสพหรือการร่ืนเริงต่าง ๆ  
(4) เลีย้งหรือรับจะจดัเลีย้งผู้ใด  
(5) หลอกลวง บงัคบั ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคกุคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือ
จงูใจ ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมคัรใด 

ม. 63 วรรคสอง  
- ห้ามมิให้สมาชิกและผู้บริหารท้องถ่ินผู้ใดกระท าการตาม

วรรคหนึง่ เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าท่ีและอ านาจตาม
กฎหมาย      

- ในกรณีท่ี อปท. ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือ ปลดัอปท.  อนมุตัิ
โครงการหรือกิจกรรมใหม่ท่ีมีลกัษณะตามวรรคหนึง่ภายใน 
90 วนัก่อนวนัครบวาระ/ก่อนการลาออกของผู้บริหาร
ท้องถ่ิน ให้ถือว่ากระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
วรรคหนึง่ เวน้แต่โครงการ หรือกิจกรรมดงักล่าวมีลกัษณะ
เป็นการบรรเทาทกุข์จากภยัธรรมชาติ หรือภยัพบิตัิ
สาธารณะ หรือเป็น โครงการหรือกิจกรรมต่อเน่ืองท่ีกระท า
เป็นปกติอยู่แล้ว หรือเป็นโครงการท่ีด าเนินการตามมติ  
ครม. 

ม. 63 วรรคสาม  
การประกาศนโยบายหรือการด าเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ตามหน้าท่ีและอ านาจ อปท. ด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของ 
อปท. มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม (1) หรือ (2) เว้นแต่เป็นการโฆษณาหา
เสียงเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ม. 63 วรรคส่ี  
เม่ือมีเหตอุนัควรสงสยัว่า อปท. ใด ด าเนินการใดอนัมีลกัษณะ
ต้องห้ามตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง ให้ กกต.พจิารณาและ
วินิจฉยั เม่ือวินิจฉยัว่าเป็นการต้องห้าม ให้  กกต.สัง่ให้ อปท.นัน้
ด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป  

การกระท าต้องห้าม 


