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การเลือกตั้งท้องถิ่น 

       

ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  

2 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

23 170 1552 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม 

1 1 3 50 130 185 

ประชากร 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

หน่วย
เลือกตั้ง 

เขต
เลือกตั้ง 

1,560,433 1,201,113 2013 8 



โครงสร้างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
  

3 



4 

 

หนา้ที่อื่นๆ เช่น 

ส่งเสริม สนบัสนุน ใหห้น่วยงานรฐั  

สถาบนัการศึกษา องคก์รเอกชน 

- สรา้งความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้ง 

เก่ียวกบัการปกครองระบอบ ปชต. 

- ส่งเสริม สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองของประชาชน 

- ใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการ 

ตรวจสอบการเลือกตั้ง 

   - ใหค้วามรูท่ี้ถูกตอ้งตาม รธน. 

 

หนา้ที่ที่ส  าคญั เช่น 

-จดัหรือด าเนินการใหก้ารเลือกตั้ง  

การเลือก การออกเสียง 

เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

-สัง่ระงบั ยบัยั้ง แกไ้ข ยกเลิก หรือ 

สัง่ใหเ้ลือกตั้ง เลือก ออกเสียงใหม่ 

-สัง่ระงบัสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้ง 

-ดูแลการด าเนินการของพรรค 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
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หน้าที่และอ านาจ กกต. ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 
 

กกต. มอี านาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง หรือจัดการ
เลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ 
ซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทน 
(มาตรา 5)   



6 

การด าเนินการของ กกต. กรณีมีการทุจริตเลือกตั้ง 
 

หลังประกาศผล 
(กกต. ยื่นค าร้องศาล เหตุตาม มาตรา 107  
       และเหตุ ตาม มาตรา 108 ว.2 

เลือกตั้งใหม่ 

เพิกถอนสิทธิ 
สมัคร 1ปี 

เพิกถอนสิทธิสมัคร 
(ตลอดไป) 

เพิกถอนสิทธ ิ
เลือกตั้ง 10 ป ี

 มาตรา 107 ว.2,3 

มาตรา 107 ว.1 

มาตรา 108 

มาตรา 108 

ก่อนประกาศผล 
(กกต. มีอ านาจ) 

ใบเหลือง 

ใบส้ม 

ใบด า 

ใบแดง 



ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ จนท. ที่ด าเนินการเลือกตั้ง  
- มีอ านาจแจ้งเตือน จนท. ให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าไม่แก้ไข รายงาน 
กกต. 

1 

ตรวจสอบการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง/  
กฎหมายพรรคการเมือง 

2 

รายงานการปฏิบัติงานให้ กกต. ทราบ  
- ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันมีค าสั่งจนถึงประกาศผล 

 3 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช (6 คน) 

10 



กรณีครบวาระ ด าเนินการภายใน 45 วัน 1 
เหตุอื่นนอกจากครบวาระ ด าเนินการภายใน 60 วัน 2 

กรณีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน  
จะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได ้

3 

ก าหนดระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 

10 
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โครงสร้างการบริหารจัดการเลือกตั้ง  

ผอ.กต.จว. 

กกต.ท้องถิ่น 

ผอ.กต.ท้องถิ่น 

จพง.
ผู้ด าเนินการ ลต. 

แต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
1. กปน. ไม่น้อยกว่า 5 คน 
2. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย  
   2 คน  (มาตรา 28) 

- หัวหน้าพนักงาน อปท.  
ท่ีมีการจัดการเลือกตั้ง 
- อาจแต่งตั้งจากปลัดจังหวัด 
นายอ าเภอ /ปลัดอ าเภอ 

กกต. แต่งตั้ง 
กกต.ท้องถิ่น จ านวนตามระเบียบ

ก าหนด (มาตรา 26) 

กกต. 
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เมื่อต้องเลือกตั้ง อปท. ต้องท าอะไรบ้าง 

1.  เตรียมงบประมาณ เกี่ยวกับ ค่าตอบแทนบุคลากร วัสดุประจ าหน่วย 
กระดานปิดป้ายหาเสียง การประชาสัมพันธ์ แบบพิมพ์ กระดานหน้าหน่วย/
ปิดใบขีดคะแนน (2) 

2.  การรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก 

3.  การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

4.  หาวัสดุอุปกรณ์ เช่น หีบบัตร คูหา 

5.  ประสานเกี่ยวกับการพิมพ์บัญชีรายชื่อ หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน บัญชีผู้ไม่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

6. การหา กปน. และการอบรมเพ่ือการลงคะแนนและ
นับคะแนน 
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การเตรียมตัวของผู้สมัคร 

ศึกษากติกาการจัดการ
เลือกตั้ง เช่น 

• วิธีการหาเสียง (สิ่งที่ท าได้ และ 
สิ่งที่ท าไม่ได้ 

• ค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (การย่ืน 
ไม่ย่ืน ย่ืนเกินก าหนด ย่ืนเท็จ) 

• การลงคะแนน/การนับคะแนน 
• การได้รับเลือกตั้ง (การ

ประกาศผลการเลือกตั้ง) 

ศึกษาคุณสมบัติ  
ลักษณะต้องห้าม 

• อายุ/วุฒิการศึกษา/ระยะเวลา
ในการมีชื่อในทะเบียนบ้าน 

• นายก/รองนายก - สมาชิก 
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หน้าที่และอ านาจของ ผอ.กต.อปท. (มาตรา 25) 

   รับสมัครเลือกตั้ง    ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและ 
   ที่เลือกตั้ง 

   แต่งตั้งและจัดอบรม 
   เจ้าพนักงานผู้ด าเนิน 
   การเลือกตั้ง 

   ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 
   เลือกตั้งและด าเนินการเพิ่มชื่อ 
   หรือถอนชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

   ด าเนินการเกี่ยวกับ 
   การลงคะแนนเลือกตั้ง  
   การนับคะแนน  
   การประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง 

   ด าเนินการอื่นอันจ าเป็น 
   เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
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การประกาศให้มีการเลือกตั้ง มาตรา 12, 25 

ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ที่มีการเลือกตั้ง 

1.  วันเลือกตั้ง 

2.  วันรับสมัครเลือกตั้ง 

3.  สถานที่รับสมัคร 

4. จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น/
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะพึงมีในแต่ละ
เขตเลือกตั้ง 

5.  จ านวนเขตเลือกตั้ง และพ้ืนที่เขตเลือกตั้ง 

6. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 
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การสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 51) 

ระยะเวลาการสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน 
(พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถ่ิน มาตรา 12 (2)) 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นเอกสารหลักฐานต่อ ผอ.กต.ท้องถ่ิน  
(พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถ่ิน มาตรา 51) 

ใบสมัครรับเลือกตั้ง  พร้อมเอกสารและหลักฐานอื่น ตามท่ี กกต. ก าหนด 

หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี  
เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
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การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 52) 

ผอ.กต.อปท. รับใบสมัคร
ของผู้สมัครฯ 

ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน และ
ค่าธรรมเนียม 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน/ 

คืนเอกสาร 

ถูกต้องครบถว้น 

- ออกหลักฐานการรับสมัคร 

- เรียงตามล าดับการยื่นสมัคร 

ถ้าเห็นว่าคุณสมบัติผู้สมัคร
ถูกต้องและมีสิทธิสมัคร  

ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  
ภายใน 7 วัน 

**การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร เรียงตามล าดับ
ก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกัน

หลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก  
(มาตรา 57) 
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เขตเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. (มาตรา 19, 22) 

ส.อบต. ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ัง เขตละ 1 คน 

สมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน 
ทต. = 2 เขต 
ทม. = 3 เขต 
ทน. = 4 เขต 

ส.อบจ.       
เขตอ าเภอเป็น
เขตเลือกต้ัง 

ราษฎรไม่เกิน 5 แสน คน มีสมาชิกได้ 24 คน 
ราษฎรเกิน 5 แสนคน ไม่เกิน 1ล้านคน มีสมาชิกได้ 30 คน 
ราษฎรเกิน 1ล้านคนไม่เกิน 1.5 ล้านคน มีสมาชิกได้ 36 คน 
ราษฎรเกิน 1.5 ล้านคนไม่เกิน 2 ล้านคน มีสมาชิกได้ 42 คน 
ราษฎรเกิน 2 ล้านคนขึ้นไป มีสมาชิกได้ 48 คน 

ผู้บริหารท้องถิ่น  ใช้เขต อปท.เป็นเขตเลือกตั้ง 
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การก าหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง 

(1) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง  กรณีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนน้อยจะรวมหมู่บ้านเป็น
หน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  
     ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจก าหนดให้ใช้
แนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้ าเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 

(2) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ 1,000 คน เป็นประมาณ  

(3) ท่ีเลือกตั้ง ต้องเป็นสถานที่ท่ีประชาชนเข้าออกได้สะดวก 

(4) เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จะก าหนดท่ีเลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 



ข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ส.ส. 2562) 

10 

อ าเภอ/เขต 
จ านวน ประเภทที่เลือกตั้ง 

หน่วยเลือกตั้ง อาคาร ปะร า/เต็นท์ 
  

1.  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   284 227 57 
2.  อ าเภอปากพนัง 171 168 3 
3.  อ าเภอเชียรใหญ่ 101 101 0 
4.  อ าเภอหัวไทร 103 93 10 
5.  อ าเภอพระพรหม 52 44 8 
6.  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 45 39 6 
7.  อ าเภอชะอวด 97 97 0 
8.  อ าเภอจุฬาภรณ์ 39 39 0 
9.  อ าเภอทุ่งสง 178 157 21 
10.  อ าเภอบางขัน 60 60 0 
11.  อ าเภอทุ่งใหญ่ 85 85 0 
12.  อ าเภอถ้ าพรรณรา 29 29 0 

อ าเภอ/เขต 
จ านวน ประเภทที่เลือกตัง้ 

หน่วยเลือกตั้ง อาคาร ปะร า/เต็นท์ 
  

13.  อ าเภอฉวาง 98 96 2 
14.  อ าเภอพิปูน 46 46 0 
15.  อ าเภอร่อนพิบูลย์ 90 84 6 
16.  อ าเภอลานสกา 54 54 0 
17.  อ าเภอช้างกลาง 41 41 0 
18.  อ าเภอนาบอน 37 37 0 
19.  อ าเภอท่าศาลา 140 140 0 
20.  อ าเภอสิชล 122 120 2 
21.  อ าเภอขนอม 38 38 0 
22.  อ าเภอนบพิต า 47 47 0 
23.  อ าเภอพรหมคีรี 56 56 0 

รวม 2,013 1,898 115 



กกต.ท้องถิ่น 

10 

คุณสมบัติ 

• เป็นข้าราชการ/จนท.อื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดหรือเขตอ าเภอ หรือ 
• เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

หน้าที่และอ านาจ 

• เสนอแนะให้ความเห็นชอบก าหนดหน่วย/แต่งตั้ง จพง.ลต. 
• ตรวจสอบให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ เพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ 
• ก ากับ ดูแล/อ านวยการเลือกตั้ง/ลงคะแนน/นับคะแนน 
• ก าหนดสถานท่ีรวบรวมผลคะแนน/ทุกหน่วย/รายงานผลให้ ผอ.กต.จว. 
• ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายก าหนด หรือ กกต.มอบหมาย 



จพง.ลต. 

10 

กปน. ไม่น้อยกว่า 5 คน + รปภ. อย่างน้อย 2 คน 

• กปน. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนบั
คะแนนของหน่วยเลือกตัง้ (มาตรา 28 (1)) 

• รปภ. รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัตหินา้ที่ของ 
กปน. (มาตรา 28 (2))  

หน้าที ่



มีคุณสมบัติผู้มีสิทธ ิ4 อย่าง (สัญชาติ/อาย/ุที่อยู/่กม.
อื่นๆก าหนด) 1 

มีลักษณะต้องห้าม (5 อย่าง) ห้ามไว ้2 

คือ 2 เป็น/2 อยู่ระหว่าง/1 มีลักษณะอื่นๆ 3 

เมื่อครบ 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ให้ประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้ถูกจ ากัดสิทธิ กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4 

ผู้มีสิทธิ/บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

10 



การถูกจ ากัดสิทธิ 6 อย่าง ดังนี ้
 (1) สมัครรับ ส.ส./ส.ว./ส.ถ./ผ.ถ. 
 (2) สมัครรับเลือกเป็น ก านัน /ผญบ. 
 (3) เข้าชื่อถอดถอน ส.ถ./ผ.ถ. 
 (4) ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (5) ด ารงต าแหน่ง รอง ผ.ถ./เลขา ผ.ถ./ผช.เลขาฯ/ปธ.ที่ปรึกษา 
 (6) ด ารงต าแหน่งเลขานุการ ปธ.สภาท้องถิ่น/ผช.เลขา/และ  
      เลขา รอง ปธ.สภา 

(ระยะเวลาการจ ากัดสิทธิครั้งละ 2 ปี) 

5 

8 

9 

ผูม้ีสิทธิ/บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ต่อ) 

10 



ห้ามย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือการเลือกตั้งโดยมิชอบ 
  (1) ย้ายบุคคล 5 คนขึ้นไป ไม่มีนามสกุลเดียวกันเพื่อใช้สิทธิ 
เลือกตั้ง ภายใน 2 ปีนับแต่วันย้าย 
  (2) ไม่ได้อยู่อาศัยจริง 
  (3) โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 
     ยกเว้น มิให้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา สถาน    
      ประกอบการ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

6 

10 

ผูมี้สิทธิ/บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ต่อ) 



24 

ผู้มีสิทธิ/บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ต่อ) 

บัญชีรายชื่อฯ ที่ประกาศโดยเปิดเผย มิให้ระบุเลข
ประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่จัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย (มาตรา 43) 

6 7 



25 

        การออกเสียงลงคะแนน  

การเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ (มาตรา10)  

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดย (มาตรา 76) 

ใช้บัตรเลือกตั้ง ลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช้บัตรเลือกตั้ง  



2 

เปิดการลงคะแนนออกเสียง ต้ังแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 
(กกต. อาจก าหนดระยะเวลาลงคะแนนได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 ชม. (มาตรา 78) 

3 
4 

การออกเสียงลงคะแนน (ต่อ) 

10 

ใช้หลักฐานแสดงตน คือ บัตรประจ าตัวประชาชน (หมดอายุใช้ได้) หรือหลักฐาน
อื่นที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย/เลข 13 หลัก/ไม่หมดอาย)ุ (มาตรา 80) 

5 

ให้ใช้เคร่ืองหมายกากบาท (x) 

ผู้พิการ/ทุพพลภาพ/ผู้สูงอายุ กรณีไม่สามารถที่ท าเคร่ืองหมายเองใช้ให้บุคคลอื่น
หรือ กปน.กระท าแทนได้ โดยได้รับความยินยอม 



ลักษณะบัตรเสีย ตามมาตรา 100 มี 7 ลักษณะ 1 

ย่อได้ว่า “ ปลอม /เปล่า /กั๊ก /เกตุ  /กามั่ว / กาเกิน / กกต.ก าหนด” 2 

กรณีเจอบัตร “ปลอม” รายงาน กกต.อปท. /ผอ.กกต.จว. /และ กกต. 3 

เหตุดังกล่าวให้ กกต.สั่งยกเลิกการเลือกต้ังหน่วยนั้น        สั่งลงคะแนนใหม่ 4 

การนับคะแนน/ประกาศผล 

10 

หรอื กกต.อาจส่ังเปิดหบีทุกหน่วย/หรอืบางหน่วย  
ตรวจสอบ 5 



กรณี “บัตรเขย่ง”ผู้มาใช้สิทธิ & จ านวนบัตรไม่ตรงกัน 
 (1) กปน. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 (2) หากไม่ตรงกัน รายงาน/เหตุผล ต่อ กกต.เพ่ือสั่งให้มีการนับคะแนน
ใหม่หรือออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยนั้นๆ 
 (3) หากนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าพบ “บัตรเขย่ง” สันนิษฐานว่า “ไม่
สุจริต” กกต.สั่งให้ตรวจสอบหน่วยอ่ืนทุกหน่วย หรือบางหน่วยท่ีเห็นสมควร 

6 

10 

การนับคะแนน/ประกาศผล (ต่อ) 



เมื่อ ผอ.กกต.จว. ได้รับรายงานผลคะแนนเลือกต้ังและเห็นว่าเป็นไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรมให้รายงานต่อ กกต. เพ่ือประกาศผลเลือกต้ังต่อไป 7 

ก่อนประกาศผลเลือกตั้ง ถ้าได้สอบสวนแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าผู้สมัครใดกระท าการมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ กกต. 
สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี (ใบส้ม) ค าสั่ง กกต.ให้เป็นที่สุด 

8 

และให้ กกต. ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ เพ่ือให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ัง เป็นเวลา 10 ปี (ใบแดง) 

9 
10 

การนับคะแนน/ประกาศผล (ต่อ) 



หลังประกาศผล ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าฯ ให้ กกต. ยื่นค าร้อง
ต่อศาลอุทธรณ์ฯ เพ่ือให้ศาลสั่ง 
 - ให้มีการเลือกต้ังใหม่ 
 - เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 10 ปี 
 - ให้น าส านวนการสืบสวนไต่สวนของ กกต. เป็นหลัก 
 - เมื่อศาลรับค าร้องให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าท่ี 
 - รองผู้บริหาร/เลขา/ที่ปรึกษา หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
 - ค าวินิจฉัยศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด 
 - ให้ศาลสั่งให้ผู้นั้นต้องรับผิดด้วยค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ด้วย 

10 

10 

การนับคะแนน/ประกาศผล (ต่อ) 



ผู้ได้คะแนนสูงสุดเรียงล าดับได้รับเลือก (มากกว่าคะแนนไม่เลือกผู้ใด) 11 

ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง เพราะได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนไม่เลือกผู้ใด  12 

ผู้สมัครนายก/สมาชิก เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนพึงมี ผู้สมัครต้องได้รับคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตนั้นๆ และมากกว่าคะแนนไม่
เลือกผู้ใด 

13 

5 

10 

การนับคะแนน/ประกาศผล (ต่อ) 



กรณีเลือกตั้งใหม่ให้รับสมัครใหม่ ผู้สมัครรายเดิมทุกรายซ่ึงได้คะแนนไม่มากกว่า
คะแนนไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิสมัคร 14 

การเลือกตั้งข้างต้น ผู้บริหารฯ ให้เลือกจนกว่าจะได้นายกฯ 
 - การเลือกสมาชิกฯ หากเลือกตั้งใหม่ไปคร้ังหนึ่งแล้ว ยังไม่มีผู้ใดได้รับ
เลือกตั้ง ให้งดจัดการเลือกตั้งคร้ังต่อไป และให้ถือว่า มีสมาชิกสภาฯ เท่าท่ีมีอยู่
จนกว่าจะครบวาระ 

15 

10 

การนับคะแนน/ประกาศผล (ต่อ) 



33 

จบการน าเสนอ 
สนง.กกต.จว.นศ. 


