
 

 

 

 

 
 
- จ านวนสมาชิก อบต. หมู่บ้านละ ๑ คน เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
- หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง ๒๕ คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับ
หมู่บ้านที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
- อบต. มี ๑ หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก ๖ คน /มี ๒ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๓ คน / 
มี ๓ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๒ คน /มี ๔ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๑ คน และ 
๒ หมู่บ้านที่มีประชากรมากเพิ่มอีกหมูบ่้านละ ๑ คน /มี ๕ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๑ คน 
และอีก ๑ หมู่บ้านที่มีประชากรมากท่ีสุดเพิ่มอีก ๑ คน 
 
 

 
 

 

 
 
 
- ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจหน้าท่ีรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรฯ 
-ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจหน้าที่จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางท่ีเสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
-ก าหนดให้ อบต. จะน าเงินไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นจะกระท ามิได้ ยกเว้นท่ีมีข้อตกลงหรือความร่วมมือฯ 
-บทเฉพาะกาลก าหนดคุ้มครองการจ่ายเงินของ อบต. ที่จ่ายไปโดยสุจริตและมีหนังสือสั่งการ
หรือระเบียบ มท. ก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
- นายก อบต. ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
   ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ่ง
วาระ และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี
นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 
-ผู้บริหาร อบต. ต้องไม่ด ารงต าแหน่งอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือ
กิจการที่กระท ากับหรือให้แก่ อบต. นั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะ
กระท ากับหรือให้แก่ อปท. อ่ืน และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎหมายเลือกตั้งฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสอบสวนและวินิจฉัย และการก ากับดูแล มี ๓ กรณี ดังต่อไปน้ี 
๑. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง 
๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ซึ่งการสอบสวนและวินิจฉัยตามกรณีดังกล่าว เป็นอ านาจของนายอ าเภอในฐานะผู้ก ากับดูแล 
เพื่อให้การสอบสวนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้องสบสวนวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ นายอ าเภอสามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 
 

สาระส าคัญพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระท าการอันต้องห้าม
ของสมาชิก อบต. และนายก อบต. 

อ านาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของ อบต. $ การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการก ากับดูแล 



 

 

 

 

 
 
- จ านวนสมาชิกเทศบาลเป็นไปตามกฎหมายเดิม กล่าวคือ เทศบาลต าบลมีจ านวน ๑๒ คน
เทศบาลเมืองจ านวน ๑๘ คน และเทศบาลนครมีจ านวน ๒๔ คน 
- กรณีจ านวนสมาชิกไม่ครบจ านวน และมีการจัดการเลือกตั้งใหม่แล้ว และยังไม่ครบจ านวนอีก 
ให้ถือว่าจ านวนสมาชิกประกอบด้วยเท่าท่ีมีอยู่ เว้นแต่ไม่ถึงสองในสามของจ านวนทั้งหมด 
- เทศบาลต าบลมี ๒ เขต /เทศบาลเมืองมี ๓ เขต /เทศบาลนครมี ๔ เขต 
 
 

 
 

 

 
 
 
- ก าหนดให้เทศบาล มีอ านาจหน้าท่ีรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรฯ 
- ก าหนดใหจ้ัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและการฝึกอบรม  
- ก าหนดให้เทศบาลจัดระเบียบการจราจรหรือร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าท่ี 
-ก าหนดให้เทศบาลจะน าเงินไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นจะกระท ามิได้ ยกเว้นท่ีมีข้อตกลงหรือความร่วมมือฯ 
-บทเฉพาะกาลก าหนดคุ้มครองการจ่ายเงินของเทศบาลที่จ่ายไปโดยสุจริตและมีหนังสือสั่งการ
หรือระเบียบ มท. ก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
- นายกเทศมนตรี ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
- นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่งเกินสอง
วาระไม่ได้ 
   ในกรณีที่นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้
ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสีป่ีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 
-ผู้บริหารเทศบาล ต้องไม่ด ารงต าแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา
หรือกิจการที่กระท ากับหรือให้แก่เทศบาล นั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือ
จะกระท ากับหรือให้แก่ อปท. อื่น และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎหมายเลือกตั้งฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสอบสวนและวินิจฉัย และการก ากับดูแล มี ๓ กรณี ดังต่อไปน้ี 
๑. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรี 
๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเทศบาล 
   ซึ่งการสอบสวนและวินิจฉัยตามกรณีดังกล่าว เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ 
ผู้ก ากับดูแล เพื่อให้การสอบสวนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้องสอบสวน
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และ ผวจ. สามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน ทั้งนี้ 
การสอบสวนเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบหมายนายอ าเภอได้ 
 

สาระส าคัญพระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล 
- เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระท าการอันต้องห้าม
ของสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

อ านาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของเทศบาล $ การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการก ากับดูแล 



 

 

 

 

 
 
- จ านวนสมาชิกสภา อบจ. เป็นไปตามกฎหมายเดิม โดยอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง และ 
จ านวนสมาชิกยึดตามเกณฑ์จ านวนราษฎรในพื้นที่ 
- กรณีจ านวนสมาชิกไม่ครบจ านวน และมีการจัดการเลือกตั้งใหม่แล้ว และยังไม่ครบจ านวนอีก 
ให้ถือว่าจ านวนสมาชิกประกอบด้วยเท่าท่ีมีอยู่ เว้นแต่ไม่ถึงสองในสามของจ านวนท้ังหมด 
 
 

 
 

 

 
 
 
- ก าหนดให้ อบจ. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการดูแลการจราจรและ 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
- ก าหนดให้ อบจ. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือ
สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
-ก าหนดให้ อบจ. จะน าเงินไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นจะกระท ามิได้ ยกเว้นท่ีมีข้อตกลงหรือความร่วมมือฯ 
-บทเฉพาะกาลก าหนดคุ้มครองการจ่ายเงินของ อบจ. ที่จ่ายไปโดยสุจริตและมีหนังสือสั่งการ
หรือระเบียบ มท. ก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
- นายก อบจ. มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
   ในกรณีท่ีนายก อบจ. ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ด ารง
ต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 
-ผู้บริหาร อบจ. ต้องไม่ด ารงต าแหน่งอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือ
กิจการที่กระท ากับหรือให้แก่เทศบาล นั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะ
กระท ากับหรือให้แก่ อปท. อื่น และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎหมายเลือกตั้งฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสอบสวนและวินิจฉัย และการก ากับดูแล มี ๓ กรณี ดังต่อไปน้ี 
๑. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   ซึ่งการสอบสวนและวินิจฉัยตามกรณีดังกล่าว เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ  
ผู้ก ากับดูแล เพื่อให้การสอบสวนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้องสอบสวน
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และ ผวจ. สามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 
 

สาระส าคัญพระราชบัญญตัิองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระท าการอันต้องห้าม
ของสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. 

อ านาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของ อบจ. $ การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการก ากับดูแล 



 

 

 

 

 
 
- สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวนเขตละหนึ่งคน ซึ่งเลือก
ตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต แต่เขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน ให้มี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหนึ่ง
คน เศษของหนึ่งแสนห้าหมื่นคนถ้าเกินเจ็ดหมื่นห้าพันคนให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 
- เขตใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเลือกตั้งไม่ครบจ านวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ยังไม่มีผู้ได้รับ
เลือกตั้งครบจ านวนอีกให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ เว้น
แต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจ านวนตามวรรคหนึ่ง 
 
 

 
 

 

 
 
 
- ก าหนดให้ กทม. การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร 
- ก าหนดให ้กทม. การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
- ก าหนดให้ กทม. การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีต ารวจ และหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าท่ี 
-ก าหนดให้ กทม. จะน าเงินไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้บริหาร 
กทม. สมาชิกสภา กทม. จะกระท ามิได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
- ผู้ว่า กทม. มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
   ในกรณีท่ี ผู้ว่า กทม. ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ด ารง
ต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 
- ผู้ว่า กทม. ต้องไม่ด ารงต าแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือ
กิจการที่กระท ากับหรือให้แก่ กทม. นั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือ 
จะกระท ากับหรือให้แก่ อปท. อื่น และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎหมายเลือกตั้งฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสอบสวนและวินิจฉัย มี ๒ กรณี ดังต่อไปน้ี 
๑. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งการสอบสวนและวินิจฉยัตามกรณดีังกล่าว เป็นอ านาจของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ก ากับดูแล 
เพื่อให้การสอบสวนมคีวามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยต้องสอบสวนวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
 
 
 

สาระส าคัญพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
- เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระท าการอันต้องห้าม
ของสมาชิกสภา กทม. และ ผู้ว่า กทม. 

อ านาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของ กทม. $ การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

บทเฉพาะกาล ก าหนดห้ามมิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสภาเขตมาใช้บังคับ 
จนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 



 

 

 

 

 
 
- จ านวนสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปตามกฎหมายเดิม กล่าวคือ มีจ านวน ๒๔ คน 
 
- กรณีจ านวนสมาชิกไม่ครบจ านวน และมีการจัดการเลือกตั้งใหม่แล้ว และยังไม่ครบจ านวนอีก 
ให้ถือว่าจ านวนสมาชิกประกอบด้วยเท่าท่ีมีอยู่ เว้นแต่ไม่ถึงสองในสามของจ านวนท้ังหมด 
 
 

 
 

 

 
 
 
- ก าหนดให้ เมืองพัทยา การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีต ารวจ และหน่วยงานอื่น 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
-ก าหนดให้เมืองพัทยา จะน าเงินไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นจะกระท ามิได้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
- นายกเมืองพัทยา ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
- นายกเมืองพัทยา มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
   ในกรณีที่นายกเมืองพัทยา ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้
ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสีป่ีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 
-ผู้บริหารเมืองพัทยาต้องไม่ด ารงต าแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา
หรือกิจการที่กระท ากับหรือให้แก่เมืองพัทยานั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท า
หรือจะกระท ากับหรือให้แก่ อปท. อื่น และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎหมาย
เลือกตั้งฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสอบสวนและวินิจฉัย และการก ากับดูแล มี ๓ กรณี ดังต่อไปน้ี 
๑. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเมืองพัทยา 
๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเมืองพัทยา 
   ซึ่งการสอบสวนและวินิจฉัยตามกรณีดังกล่าว เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ  
ผู้ก ากับดูแล เพื่อให้การสอบสวนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้องสอบสวน
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
 

สาระส าคัญพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการเมอืงพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จ านวนสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
- เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระท าการอันต้องห้าม
ของสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา 

อ านาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของเมืองพัทยา $ การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการก ากับดูแล 



พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน้าท่ีและอ านาจการจัดการเลือกตั้ง 
ก าหนดระยะเวลาการ

จัดการเลือกตั้ง 

การบริหารจัดการการเลือกตั้ง 
จ านวนคะแนนเสียง 

การเสียสิทธิตามกฎหมายเลือกตั้ง
ที่มีอยู่ก่อนกฎหมายน้ีใช้บังคับ 

การตรวจสอบ 
การเลือกตั้งและการฟ้องคดี 

- ก าหนดให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือก
ผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง /กรณีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก 
- กรณีผู้สมัครได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด ผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งท่ีจะจัดขึ้นใหม่ 
- กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ านวนที่พึงจะมีในเขตเลือกตั้ง 
หรือจ านวนผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนที่พึงจะมีในเขต
เลือกตั้ง ผู้นั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และต้องมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 

ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่เสียสิทธิเน่ืองจาก
ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกต้ังท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อยู่ก่อนกฎหมายน้ี
ใช้บังคับให้การเสียสิทธิของผู้น้ันเป็นอันสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

การกระท าผิดตามพระราชบัญญัติน้ีกรณี 
การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
อยู่ในอ านาจของศาลอุทธรณ์ในการพิจารณา
พิพากษา โดยผลจากค าพิพากษาขอศาลให้
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้น้ันเป็นเวลา ๑๐ ปี 

๑. ก าหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น ผอ.กกต.
ประจ า อปท.. น้ัน  
๒. คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง ไม่น้อยกว่า 
๕ คน /เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างน้อย ๒ คน 
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ก าหนดให้ อปท
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทั้งหมด เว้นแต่
ค่าใช้จ่ายของ กกต. และผอ.กกต. ประจ าจังหวัด 
๔. ก าหนดให้ เปิ ดการออกเสี ยงลงคะแนนต้ั งแต่ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา 1๗.00 น. เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น กกต. 
อาจก าหนดเวลาเป็นอย่างอีกแต่ไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง 

- กรณีครบวาระภายใน ๔๕ วัน 
- กรณีเหตุอื่นนอกจากครบวาระภายใน ๖๐ วัน 
- กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีวาระด ารงต าแหน่ง
เหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้  

ก าหนดให้ กกต. มีหน้าที่และอ านาจในการจัดการ
เลือกต้ัง ซ่ึง กกต. มีอ านาจมอบหมายให้ อปท. 
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกต้ัง หรือจัดการ
เลือกต้ังเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ 
ซ่ึงมิใช่ อปท. ด าเนินการแทน  


