สาระสาคัญพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
- จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- จานวนสมาชิก อบต. หมู่บ้านละ ๑ คน เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
- หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง ๒๕ คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับ
หมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
- อบต. มี ๑ หมู่ บ้ า น ให้ มี ส มาชิ ก ๖ คน /มี ๒ หมู่ บ้ า นให้ มี ส มาชิ ก หมู่ บ้ า นละ ๓ คน /
มี ๓ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๒ คน /มี ๔ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๑ คน และ
๒ หมู่บ้านที่มีประชากรมากเพิ่มอีกหมูบ่ ้านละ ๑ คน /มี ๕ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๑ คน
และอีก ๑ หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดเพิ่มอีก ๑ คน

$

อานาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของ อบต.

- กาหนดให้ อบต. มีอานาจหน้าที่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรฯ
-กาหนดให้ อบต. มี อ านาจหน้ า ที่ จั ดการ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ดการศึ ก ษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
-กาหนดให้ อบต. จะนาเงินไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นจะกระทามิได้ ยกเว้นที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือฯ
-บทเฉพาะกาลกาหนดคุ้มครองการจ่ายเงินของ อบต. ที่จ่ายไปโดยสุจริตและมีหนังสือสั่งการ
หรือระเบียบ มท. กาหนด

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระทาการอันต้องห้าม
ของสมาชิก อบต. และนายก อบต.
- นายก อบต. ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดารง
ตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ่ง
วาระ และเมื่อได้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี
นับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง
-ผู้บริหาร อบต. ต้องไม่ดารงตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือ
กิจการที่กระทากับหรือให้แก่ อบต. นั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะ
กระทากับหรือให้แก่ อปท. อื่น และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎหมายเลือกตั้งฯ

การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการกากับดูแล
การสอบสวนและวินิจฉัย และการกากับดูแล มี ๓ กรณี ดังต่อไปนี้
๑. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลง
๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ซึ่งการสอบสวนและวินิจฉัยตามกรณีดังกล่าว เป็นอานาจของนายอาเภอในฐานะผู้กากับดูแล
เพื่อให้การสอบสวนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้องสบสวนวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ นายอาเภอสามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน

สาระสาคัญพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
- จานวนสมาชิกสภาเทศบาล
- เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล
- จานวนสมาชิกเทศบาลเป็นไปตามกฎหมายเดิม กล่าวคือ เทศบาลตาบลมีจานวน ๑๒ คน
เทศบาลเมืองจานวน ๑๘ คน และเทศบาลนครมีจานวน ๒๔ คน
- กรณีจานวนสมาชิกไม่ครบจานวน และมีการจัดการเลือกตั้งใหม่แล้ว และยังไม่ครบจานวนอีก
ให้ถือว่าจานวนสมาชิกประกอบด้วยเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่ไม่ถึงสองในสามของจานวนทั้งหมด
- เทศบาลตาบลมี ๒ เขต /เทศบาลเมืองมี ๓ เขต /เทศบาลนครมี ๔ เขต

$ อานาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของเทศบาล
- กาหนดให้เทศบาล มีอานาจหน้าที่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรฯ
- กาหนดให้จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและการฝึกอบรม
- กาหนดให้เทศบาลจัดระเบียบการจราจรหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
-กาหนดให้เทศบาลจะนาเงิน ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นจะกระทามิได้ ยกเว้นที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือฯ
-บทเฉพาะกาลกาหนดคุ้มครองการจ่ายเงินของเทศบาลที่จ่ายไปโดยสุจริตและมีหนังสือสั่งการ
หรือระเบียบ มท. กาหนด

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระทาการอันต้องห้าม
ของสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
- นายกเทศมนตรี ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
- นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดารงตาแหน่งเกินสอง
วาระไม่ได้
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้
ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสีป่ ีนับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง
-ผู้บริหารเทศบาล ต้องไม่ดารงตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา
หรือกิจการที่กระทากับหรือให้แก่เทศบาล นั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือ
จะกระทากับหรือให้แก่ อปท. อื่น และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎหมายเลือกตั้งฯ

การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการกากับดูแล
การสอบสวนและวินิจฉัย และการกากับดูแล มี ๓ กรณี ดังต่อไปนี้
๑. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรี
๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเทศบาล
ซึ่งการสอบสวนและวิ นิจฉั ยตามกรณีดังกล่า ว เป็นอ านาจของผู้ว่ าราชการจังหวัด ในฐานะ
ผู้กากับดูแล เพื่อให้การสอบสวนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้องสอบสวน
วินิจ ฉัยให้แล้ วเสร็จภายใน ๖๐ วั น และ ผวจ. สามารถขยายเวลาได้อีก ไม่เ กิน ๓๐ วัน ทั้งนี้
การสอบสวนเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบลผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบหมายนายอาเภอได้

สาระสาคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
- จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- จ านวนสมาชิ ก สภา อบจ. เป็ น ไปตามกฎหมายเดิ ม โดยอ าเภอเป็ น เขตเลื อ กตั้ ง และ
จานวนสมาชิกยึดตามเกณฑ์จานวนราษฎรในพื้นที่
- กรณีจานวนสมาชิกไม่ครบจานวน และมีการจัดการเลือกตั้งใหม่แล้ว และยังไม่ครบจานวนอีก
ให้ถือว่าจานวนสมาชิกประกอบด้วยเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่ไม่ถึงสองในสามของจานวนทั้งหมด

$

อานาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของ อบจ.

- ก าหนดให้ อบจ. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ในการดู แ ลการจราจรและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
- กาหนดให้ อบจ. จัด การ ส่งเสริมและสนับ สนุนการจัด การศึ กษา รวมทั้ งการจัดการหรื อ
สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
-กาหนดให้ อบจ. จะนาเงินไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นจะกระทามิได้ ยกเว้นที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือฯ
-บทเฉพาะกาลกาหนดคุ้มครองการจ่ายเงินของ อบจ. ที่จ่ายไปโดยสุจริตและมีหนังสือสั่งการ
หรือระเบียบ มท. กาหนด

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระทาการอันต้องห้าม
ของสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
- นายก อบจ. มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่นายก อบจ. ดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ ดารง
ตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง
-ผู้บริหาร อบจ. ต้องไม่ดารงตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือ
กิจการที่กระทากับหรือให้แก่เทศบาล นั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะ
กระทากับหรือให้แก่ อปท. อื่น และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎหมายเลือกตั้งฯ

การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการกากับดูแล
การสอบสวนและวินิจฉัย และการกากับดูแล มี ๓ กรณี ดังต่อไปนี้
๑. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งการสอบสวนและวิ นิจฉั ยตามกรณีดังกล่า ว เป็นอ านาจของผู้ว่ าราชการจังหวัด ในฐานะ
ผู้กากับดูแล เพื่อให้การสอบสวนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้องสอบสวน
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และ ผวจ. สามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน

สาระสาคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
- จานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
- เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
- สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจานวนเขตละหนึ่งคน ซึ่งเลือก
ตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต แต่เขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน ให้มี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหนึ่ง
คน เศษของหนึ่งแสนห้าหมื่นคนถ้าเกินเจ็ดหมื่นห้าพันคนให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
- เขตใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเลือกตั้งไม่ครบจานวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ยังไม่มีผู้ได้รับ
เลือกตั้งครบจานวนอีกให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ เว้น
แต่จะมีจานวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจานวนตามวรรคหนึ่ง

$

อานาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของ กทม.

- กาหนดให้ กทม. การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร
- กาหนดให้ กทม. การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
- กาหนดให้ กทม. การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตารวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
-กาหนดให้ กทม. จะนาเงินไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้บริหาร
กทม. สมาชิกสภา กทม. จะกระทามิได้

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระทาการอันต้องห้าม
ของสมาชิกสภา กทม. และ ผู้ว่า กทม.
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
- ผู้ว่า กทม. มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่ ผู้ว่า กทม. ดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ ดารง
ตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง
- ผู้ว่า กทม. ต้องไม่ดารงตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือ
กิจการที่ก ระท ากับ หรือ ให้แ ก่ กทม. นั้น หรือ มีส่ว นได้ เสีย ในสัญ ญาหรือกิ จการที่ก ระท าหรื อ
จะกระทากับหรือให้แก่ อปท. อื่น และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎหมายเลือกตั้งฯ

การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
การสอบสวนและวินิจฉัย มี ๒ กรณี ดังต่อไปนี้
๑. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งการสอบสวนและวินิจฉัยตามกรณีดังกล่าว เป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กากับดูแล
เพื่อให้การสอบสวนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยต้องสอบสวนวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
บทเฉพาะกาล กาหนดห้ามมิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสภาเขตมาใช้บังคับ
จนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

สาระสาคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
- จานวนสมาชิกสภาเมืองพัทยา
- เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา

- จานวนสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปตามกฎหมายเดิม กล่าวคือ มีจานวน ๒๔ คน
- กรณีจานวนสมาชิกไม่ครบจานวน และมีการจัดการเลือกตั้งใหม่แล้ว และยังไม่ครบจานวนอีก
ให้ถือว่าจานวนสมาชิกประกอบด้วยเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่ไม่ถึงสองในสามของจานวนทั้งหมด

$ อานาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของเมืองพัทยา
- ก าหนดให้ เ มื อ งพั ท ยา การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สถานี ต ารวจ และหน่ ว ยงานอื่ น
ในการปฏิบัติหน้าที่
-กาหนดให้ เ มื อ งพัท ยา จะน าเงิ น ไปใช้ จ่ ายเพื่ อ การฝึ ก อบรมหรื อ ดูงานในต่ า งประเทศของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นจะกระทามิได้

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระทาการอันต้องห้าม
ของสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา
- นายกเมืองพัทยา ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
- นายกเมืองพัทยา มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่นายกเมืองพัทยา ดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้
ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสีป่ ีนับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง
-ผู้บริหารเมืองพัทยาต้องไม่ดารงตาแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา
หรือกิจการที่กระทากับหรือให้แก่เมืองพัทยานั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทา
หรือ จะกระท ากับ หรื อให้ แก่ อปท. อื่น และคุณสมบัติ และลัก ษณะต้องห้า มอื่น ตามกฎหมาย
เลือกตั้งฯ

การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการกากับดูแล
การสอบสวนและวินิจฉัย และการกากับดูแล มี ๓ กรณี ดังต่อไปนี้
๑. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยา
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเมืองพัทยา
๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเมืองพัทยา
ซึ่งการสอบสวนและวิ นิจฉั ยตามกรณีดังกล่า ว เป็นอ านาจของผู้ว่ าราชการจังหวัด ในฐานะ
ผู้กากับดูแล เพื่อให้การสอบสวนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้องสอบสวน
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
กาหนดให้ กกต. มีหน้าที่และอานาจในการจัดการ
เลื อ กตั้ ง ซึ่ ง กกต. มี อ านาจมอบหมายให้ อปท.
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง หรือจัดการ
เลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ
ซึ่งมิใช่ อปท. ดาเนินการแทน
หน้าที่และอานาจการจัดการเลือกตั้ง
การตรวจสอบ
การเลือกตั้งและการฟ้องคดี

การกระท าผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก รณี
การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
อยู่ในอานาจของศาลอุทธรณ์ในการพิจารณา
พิพากษา โดยผลจากคาพิพากษาขอศาลให้
เพิ ก ถอนสิท ธิ สมั ค รรั บ เลือ กตั้ง หรือ เพิก ถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลา ๑๐ ปี

- กรณีครบวาระภายใน ๔๕ วัน
- กรณีเหตุอื่นนอกจากครบวาระภายใน ๖๐ วัน
- กรณี ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น มี ว าระด ารงต าแหน่ ง
เหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้
กาหนดระยะเวลาการ
จัดการเลือกตั้ง

จานวนคะแนนเสียง
- กาหนดให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือก
ผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง /กรณีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก
- กรณีผู้สมัครได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด ผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่
- กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจานวนที่พึงจะมีในเขตเลือกตั้ง
หรือจ านวนผู้สมั ครสมาชิกสภาท้องถิ่ นเท่ ากับหรือน้ อยกว่าจานวนที่พึงจะมีในเขต
เลือกตั้ง ผู้นั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจานวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และต้องมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด

๑. กาหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น ผอ.กกต.
ประจา อปท.. นั้น
๒. คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า
๕ คน /เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างน้อย ๒ คน
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง กาหนดให้ อปท
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ทั้งหมด เว้นแต่
ค่าใช้จ่ายของ กกต. และผอ.กกต. ประจาจังหวัด
๔. ก าหนดให้ เปิ ดการออกเสี ย งลงคะแนนตั้ งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา 1๗.00 น. เว้นแต่มีเหตุจาเป็น กกต.
อาจกาหนดเวลาเป็นอย่างอีกแต่ไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง
การบริหารจัดการการเลือกตั้ง
การเสียสิทธิตามกฎหมายเลือกตั้ง
ที่มีอยู่ก่อนกฎหมายนี้ใช้บังคับ
ก าหนดให้ ผู้มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ เสี ย สิ ท ธิ เนื่ อ งจาก
ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อยู่ก่อนกฎหมายนี้
ใช้บังคับให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

