อยากเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?
โชคสุข กรกิตติชัย
วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ในบทบั ญ ญั ติ มาตรา 252 ได้ ก าหนดถึ ง
ที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่นว่าต้องมาจากการเลือกตั้ง ส่วนผู้บริหารท้องถิ่น ให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจาก
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้อง
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการเลือกตั้ง ทั้งนี้ โดยให้คานึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง
ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ด้ ว ย ดั งนั้ น จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท าร่ า งกฎหมายเกี่ ย วกั บ ท้ อ งถิ่ น ขึ้ น เพื่ อ เสนอต่ อ
สภาพิจารณาตามลาดับ ดังนี้ (โชคสุข กรกิตติชัย, 2561)
วัน ที่ 4 กัน ยายน 2561 พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลง
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ป ระชุมคณะรัฐ มนตรีเห็ นชอบกับร่างพระราชบัญ ญั ติการเลื อกตั้ง
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. .... และร่ า งกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่เป็น
กฎหมายกลาง คือ เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จานวน 1 ฉบับ ส่วนที่เหลืออีก
5 ฉบับ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแต่ละระดับ ประกอบด้วย สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 ฉบับ เทศบาล จานวน 1 ฉบับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 ฉบับ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร จานวน 1 ฉบับ และระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา จานวน 1 ฉบับ
ซึ่งเป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 252 โดยคานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย
วัน ที่ 4 ตุ ลาคม 2561 ได้มีการประชุมสภานิติบัญ ญั ติแห่ งชาติ ครั้งที่ 65/2561 เป็นพิเศษ โดยมี
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
ซึ่ ง ในที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ ท้ อ งถิ่ น จ านวน 6 ฉบั บ ประกอบด้ ว ย
1) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 2) ร่างพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... 3) ร่างพระราชบัญ ญั ติ เทศบาล (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... 4) ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 5) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 6) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ซึ่งในการพิจารณาครั้งนี้ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้ พิ จ ารณาทั้ ง 6 ฉบั บ พร้ อ มกั น โดยให้ เหตุ ผ ลว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ต่ ล ะฉบั บ มี ห ลั ก การคล้ า ยกั น
ส่วนการออกเสียงลงมติจะแยกเป็นรายฉบับ
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จากผลของการลงมติร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง 6 ฉบับ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง 6 ฉบับ โดยกาหนดเวลาการพิจารณาชั้นคณะกรรมาธิการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และกาหนดเวลาแปรญัตติภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติ โดยผลการลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ มีดังนี้
1. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 171 คน เห็นชอบ 168 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง
2. ร่างพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 171 คน เห็นชอบ 168 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง
3. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 173 คน เห็นชอบ 170 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง
4. ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 174 คน
เห็นชอบ 171 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง
5. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 172 คน เห็นชอบ 169 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง
6. ร่างพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริ ห ารราชการเมืองพัท ยา (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... มีผู้ เข้าร่วมประชุม
จานวน 172 คน เห็นชอบ 169 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง
วั น ที่ 24 มกราคม 2562 ได้ มี ก ารประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ ครั้ งที่ 5/2562 เป็ น พิ เศษ
โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับท้องถิ่น จานวน 3 ฉบับ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และผ่าน
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทั้ง 3 ฉบับ คือ (สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562ก)
1. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 167 คน เห็นชอบ 162 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง
2. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 146 คน เห็นชอบ 142 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง
3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
148 คน เห็นชอบ 143 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง
วั น ที่ 25 มกราคม 2562 ได้ มี ก ารประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ ครั้ งที่ 6/2562 เป็ น พิ เศษ
โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับท้องถิ่น จานวน 3 ฉบับ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และผ่าน
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทั้ง 3 ฉบับ คือ (สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562ข)
1. ร่างพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 138 คน เห็นชอบ 133 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง
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2. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 144 คน เห็นชอบ 138 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง
3. ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 149 คน
เห็นชอบ 143 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนน 3 เสียง
วันที่ 16 เมษายน 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ องถิ่ น พ.ศ. 2562 ในราชกิ จ จานุ เบกษา โดยให้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ 17 เมษายน 2562 เป็ น ต้ น ไป
พร้อมด้วยพระราชบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจานวน 5 ฉบับ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ได้มีการแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เงื่อนไขที่ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง การตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่ กรณีที่ยัง
ไม่ มี ผู้ ได้ รั บ เลื อ กและกรณี ที่ ยั งได้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ไม่ ค รบจ านวน การทุ จ ริ ต เลื อ กตั้ ง ซึ่ ง จะมี ผ ลให้ บุ ค คล
ผู้กระทาความผิดไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
การเลือกตั้งท้องถิ่นที่กาลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้ พรรคการเมืองต่าง ๆ ได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมตัว
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น หลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึง่ การคาดการณ์
จากฝ่ายต่าง ๆ เห็ นว่า การเลื อกตั้งท้องถิ่น น่าจะเกิดขึ้น ภายในปีนี้ และด้วยข้อกฎหมายที่เปลี่ยนไป ทาให้
การได้มาซึ่งผู้แทนการเมืองท้องถิ่นและฝ่ายบริหารท้ องถิ่น ตลอดจนบทบาทอานาจหน้าที่ ของการเมืองท้องถิ่น
หลังจากนีน้ ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ดังนั้ น พระราชบั ญ ญั ติก ารเลื อ กตั้งสมาชิก สภาท้ อ งถิ่ นหรือ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่ ง เป็ น
กฎหมายแม่บทสาคัญในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกระดับ ซึ่งการที่จะเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น จาเป็นจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กาหนดไว้ ซึ่งพอสรุปได้ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
คุณสมบัตแิ ละ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
ลักษณะต้องห้าม
คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ 1. สัญชาติไทยโดยกาเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลักษณะต้องห้ าม 2. อายุไม่ต่ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
1. มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ทั่วไป
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่สมัครับเลือกตั้ง
เช่นเดียวกับสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับ 2. อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี นับถึงวัน
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง
1. 4. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญา
2. 5. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก
3. 6. ติดยาเสพติดให้โทษ
สภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ

4
คุณสมบัตแิ ละ
ลักษณะต้องห้าม

สมาชิกสภาท้องถิ่น

ลั กษณะต้ องห้ าม 1. เป็นบุคคลล้มละลาย
ในกรณี โดนคดี 2. เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
ความ
 3. ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่
โดยหมายของศาล
 4. เคยได้รับโทษจาคุก โดยพ้นโทษมาไม่ถึง 5 ปี
นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 5. เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งศาลอันถึงที่สุดให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ
 6. เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก
เพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราบการทุจริต
 7. เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดเพราะกระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือหน้าที่
ในการยุติธรรม
 8. เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการ
ทุจริตในการเลือกตั้ง
 9. ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ
ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้อง
คาพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 10. เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะต้องคาพิพากษาศาลฎีกา
หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือ
กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง


ผู้บริหารท้องถิ่น
บริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกรัฐสภา
นายกเทศมนตรี
1. มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี นับถึงวัน
เลือกตั้ง
3. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกรัฐสภา
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สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลักษณะต้องห้าม
ลักษณะต้องห้าม 1. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ของการดารง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตาแหน่ง
 2. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระ
 3. เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
 4. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
 5. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
หรือเป็นผู้สมัครับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 6. อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
 7. เคยพ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะ
กระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับหรือจะกระทากับ
หรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือ
เอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปี
นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
 8. เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปี
นับถึงวันเลือกตั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1. มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี นับถึงวัน
เลือกตั้ง
3. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตาบล
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกรัฐสภา
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9. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
10. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย
ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอานาจ หรือปฏิบัติไม่ชอบ
ด้วยหน้าที่และอานาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือ
มีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แก่ศักดิ์ตาแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
ลักษณะต้องห้าม 1. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของ
ไม่เคยต้อง
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
คาพิพากษา
2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตาม
อันถึงที่สุดเพราะ ประมวลกฎหมายอาญา
กระทาความผิด 3. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็น
การฉ้อโกงประชาชน
4. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน
ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า
5. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
ในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก
6. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
7. ความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
ลักษณะต้องห้ าม 1. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
อื่น ๆ
หรือสื่อมวลชนใด ๆ

ผู้บริหารท้องถิ่น



นายกเมืองพัทยา
1. มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี นับถึงวัน
เลือกตั้ง
3. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1. มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
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สมาชิกสภาท้องถิ่น
2. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า
กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
3. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปี
นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง
4. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้น
จะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
5. อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง
6. อยู่ในระหว่างถูกจากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้บริหารท้องถิ่น
เช่นเดียวกับสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี นับถึงวัน
เลือกตั้ง
3. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

หมายเหตุ: รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจาก
1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
5) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
6) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
7) โครงการอบรม หลั ก สู ต ร “พ.ร.บ. การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรื อผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ น พ.ศ. 2562
ใช้บังคับ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป กับประเด็นคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง การตัดคุณสมบัติ การลดจานวน
สมาชิ ก การจ ากั ด วาระการด ารงต าแหน่ ง การแบ่ งเขตเลื อ กตั้ ง ข้ อ ห้ ามในการหาเสี ย ง บทก าหนดโทษ
และเทคนิ ค ในการพิ จ ารณาร่ า งงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2563” โดยส านั ก ส่ งเสริ ม และฝึ ก อบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวนทั้งสิ้น 7,852 แห่ง โดยจาแนกออกเป็นประเภท
และจานวนของแต่ละประเภท ดังปรากฏตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 จาแนกประเภทและจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (ณ เดือนพฤษภาคม 2562)
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน (แห่ง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
76
เทศบาล
- เทศบาลนคร
30
- เทศบาลเมือง
178
- เทศบาลตาบล
2,233
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
5,333
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
- กรุงเทพมหานคร
1
- เมืองพัทยา
1
รวมทั้งหมด
ที่มา: กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวม (แห่ง)
76
2,441

5,333
2

7,852

บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น อี ก 5 ฉบั บ นั้ น เฉพาะในเรื่อ งคุ ณ สมบั ติแ ละลั ก ษณะต้อ งห้ ามของการสมั คร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พบว่า ตามพระราชบัญญัติฉบับเดิมให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สามารถลงสมัครในพื้นที่ที่มีการยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งหรืออยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งได้ แต่ในขณะที่พระราชบัญญัติฉบับใหม่ นั้น ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องอยู่ในพื้นที่
ที่อยู่อาศัย เป็ น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมั ครรับเลือกตั้งเท่านั้น อีกทั้งได้เพิ่มความเข้มข้น
ในเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพิ่มมากขึ้นกว่าฉบับเดิม โดยได้นามาตรฐานแบบเดียวกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาใช้ด้วย อาทิ ต้องไม่เป็นบุคคล
ที่ เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ ท รั พ ย์ สิ น ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น เพราะร่ ารวยผิ ด ปกติ หรื อ ลงโทษจ าคุ ก
เพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และไม่เคยต้องคาพิพากษา
ถึงที่สุดว่ากระทาการทุจริตเลือกตั้ง เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนใด ๆ เป็นต้น
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ผู้ศึกษาเห็นว่า การเข้มงวดเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริห าร
ท้องถิ่น เช่น การห้ ามเป็น เจ้าของหรือผู้ถือหุ้ นในกิจการหนังสือพิมพ์ห รือสื่อมวลชนใด ๆ นั้น เพื่อป้องกัน
ฝ่ายการเมืองใช้ความได้เปรียบของการเป็นเจ้าของสื่อต่าง ๆ ในการสร้างผลประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นเจตนารมณ์เดียวกันกับการห้ามรัฐหรือพรรคการเมืองเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
อันเป็ นการป้ องกันไม่ให้ ผู้มีอานาจใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ห รือสื่อมวลชนใด ๆ ในการทาลายล้างคู่ต่อสู้ทางการเมือง
หรื อ ในการชวนเชื่ อ ประชาชน ซึ่ ง สื่ อ มี บ ทบาทในเวที ก ารเมื อ ง ไม่ ว่ าจะเป็ น การตรวจสอบนั ก การเมื อ ง
หรือตรวจสอบการทางานของรัฐบาล ดังนั้น ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้าม
จึ งจ าเป็ น ต้ องกระท าโดยเคร่ งครั ด เพื่ อป้ องกัน ไม่ ให้ เกิ ดการได้ เปรียบหรือเสี ย เปรียบกัน ในทางการเมือ ง
โดยอาศัย สื่ อเป็ น เครื่องมือ ซึ่งจะส่ งผลให้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริห ารท้องถิ่นเป็นไปด้ว ย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว
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