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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหต ุ

8 มี.ค.65 คณะรฐัมนตรมีีมติเหน็สมควรให้มกีารเลือกตั้ง  

25 มี.ค. 65 

วันที ่กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (ม.142)  
วันที ่ผอ. กต.ท้องถิน่ เสนอร่าประกาศให้มกีารเลอืกตัง้ 

วันที ่ผอ.กต.จังหวดั ใหค้วามเหน็ชอบร่างประกาศใหม้กีารเลือกตัง้ 
28 มี.ค.65 วันที ่ผอ.กต.ท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตัง้ (ม.12)  
31 มี.ค.- 

4 เม.ย. 65 
วันรบัสมัครรบัเลือกตั้ง (ม12) 
(มีระยะเวลาการรับสมัครไมน่้อยกวา่ 5 วัน) 
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วันสดุท้ายย่ืนคำร้องคดัค้านการรบัสมัคร (ม.56) 
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11 พ.ค. 65 
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15-21 พ.ค. 65 แจ้งเหตุทีไ่ม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.40)  

21 พ.ค. 65 วันสดุท้ายศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควนิิจฉัยสิทธิสมคัร 
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6 มิ.ย. 65 วันสดุท้ายจัดสง่บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธิเลือกตัง้เพ่ือจัดทำบญัชี 
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คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

โดยมีที่มาดังนี้ 

๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) 
   มีจำนวน ๑ คนมาจากการเลือกตั้ง โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขต กทม. โดยต้องมี

คุณสมบัติดังนี้ 

- มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  

- อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง  

- การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต กทม. ในวันสมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึง 

     วันสมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติอ่ืน และไม่มีลักษณต้องห้าม ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๒. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

   สภา กทม. ประกอบด้วยสมาชิกสภา จำนวนเขต (ปกครอง)  ละ ๑ คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดย

ราษฎรผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งในแต่ละเขต (ปกครอง)  โดยใช้เขต (ปกครอง) เป็นเขตเลือกตั ้งแต่หากเขต 

(ปกครอง) ใด มีราษฎรเกิน ๑๕๐,๐๐๐ คน ให้มี ส.ก. เพิ่มขึ้น ๑ คนต่อราษฎร ๑๕๐,๐๐๐ คน เศษของ 

๑๕๐,๐๐๐ คนถ้าเกิน ๗๕,๐๐๐ คน ให้มี ส.ก. เพ่ิมข้ึนอีก ๑ คน โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

-  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  

-  อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง  

-  มีชื่ออยูในเขต กทม.ในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 

  ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
 



5 
 
 (4)  เป ็ นบ ุ คคลผ ู ้ ม ี ล ั กษณะต้ อ งห ้ ามม ิ ให ้ ใ ช ้ ส ิ ท ธ ิ เ ล ื อ กต ั ้ ง ต ามมาตรา  39  ( 1 )  
เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช (2) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด
หรือไม่ หรือ (4) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
 (5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ  
สมัครรับเลือกตั้ง 
 (6) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  
หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (9) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 (10) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที ่ส ุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที ่ราชการหร ือต่อ 
ตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด  
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต 
นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
 (11) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
 (12) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 

 (13) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
 (15) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (16) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
 (17) เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่ง  
ทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ  
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (18) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่
โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
 (19) เคยถ ูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาช ิกสภาผ ู ้แทนราษฎร สมาช ิกว ุฒ ิสภา  
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย 
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ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื ่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู ้บร ิหารท้องถิ ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถ ึง 5 ปี  
นับถึงวันเลือกตั้ง 
 (20) อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามมาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที ่พ้นจากการถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 (23) เคยพ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า  
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับหรือให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (24) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย 
ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อ  
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสี ยแก่ 
ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง 
จนถึงวันเลือกตั้ง 
 (26) ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
 

 
********************************* 
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                                     การสมัครรับเลือกตั้ง 
 
 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น กทม.  พร้อมทั้งหลักฐาน 
การสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้ 
                       

                    หลักฐานและเอกสารประกอบการย่ืนใบสมัครรับเลือกตั้ง 
  

 (๑) ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑  
 (๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ รูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาด
กว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวนตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
ท้องถิ่น กทม. กำหนด  
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 (๔) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
 (๕) ใบรับรองแพทย์ 
 (๖) หลักฐานการศึกษา (กรณีสมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 
                (๗) หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง 
เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒  
 ทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๓ ปี  
ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพ้ืนที่ที่สมัครรับเลือกตั้ง 
                 (๘) หลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครนำมาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่มิ
ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 

                         ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง  
 
        สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   ๑๐,๐๐๐  บาท 

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ๕๐,๐๐๐   บาท 
  
 อนึ่ง การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษ
ตามมาตรา ๑๒๐ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้ง
โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรั บเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกำหนด ๒๐ ปี 
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                       วาระการดำรงตำแหน่ง 
 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ 

ในกรณีดำรงตำแหน่งไม่ครบ ๔ ปี ก็ให้ถือว่าเป็น ๑ วาระ  และเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง ๒ วาระติดต่อกันแล้วจะ

ดำรงตำแหน่งได้อีกเม่ือพ้นระยะเวลา ๔ ปีนับแต่วันพ้นตำแหน่ง 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

อายุของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีกำหนดคราวละ ๔  ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 

      คุณสมบัติผู้มีสทิธิเลอืกตั้ง 

ในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. หรือ ส.ก. ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปนี้ 

• มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

• มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ในวันเลือกตั้ง 

• มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนั บถึงวัน

เลือกตั้ง 

 หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

   * บัตรประจำตัวประชาชน  (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) 

* บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้    

   ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น 

    -  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

    -  ใบขับข่ี 

    -  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น 
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บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามมาตรา ๓๙     
  ๑. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 

     ๒. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

        ๓. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

  ๔. วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

   ๕. มีลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 

๑. ตรวจสอบรายช่ือ 

 ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่ จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง 

๒. ยื่นหลักฐานแสดงตน 

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ 

* บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) หรือ 

* บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและ 

 มีเลขประจำตัวประชาชน 

๓. รับบัตรเลือกตั้ง 

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ ได้แก่ 

* บัตรเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และ 

* บัตรเลือกตั้ง ส.ก. 



10 

๔. ทำเครื่องหมายกากบาท 

เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในช่องทำเครื่องหมายดังนี้ 

* บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน 

* บัตรเลือกตั้ง ส.ก.  เลือกผู้สมัครได้เขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 

หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัตรใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ( X ) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดแล้วพับ

บัตรเลือกตั้ง 

๕. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง 

นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง 

         เวลาลงคะแนนเลือกตั้ง  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

 

 

 
 

 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 กำหนดหลักเกณฑ์ดงันี ้

(๑) กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลงเพ่ือลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิ 

เลือกตั้ง 

(๒) การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้งจัดให้มี 

เจ้าหน้าที่ เพ่ือทำหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง  

(๓) กรณีพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิ 

ลงคะแนนคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพ่ือมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอ่ืน จะมีการรายงาน
ตามข้ันตอนของสาธารณสุขต่อไป 

(๔) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่โต๊ะ 

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรับมอบบัตรเลือกตั้งรวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้ง 

(๕) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง 
(๖) ทำความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนด 
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         การแจ้งเหตไุม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้ดำเนินการแจ้งเหตุ ดังนี้ 
๑.ให้แจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนท้องถิ่น(ผู้อำนวยการเขต) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
๒.ทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดย 

สามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน ๗ วันก่อน
วันเลือกตั้ง หรือภายใน ๗ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 

๓.การแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้แจ้งเหตุเข้าท่ีเว็บไซต์  www.bora.dopa.go.th หรือ  
www.ect.go.th หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

                  เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
๑. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นท่ีห่างไกล 
๒. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
๓. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
๔. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
๕. มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 
๖. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 
๗. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ี กกต. กำหนด 

         

  กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แลว้ หากในวันเลือกตั้งเหตดุังกล่าวได้สิ้นสุดลง  
             ผูม้ีสิทธิเลือกตัง้สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งทีต่นมสีิทธิเลือกตั้งได้ 

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้ 
๑. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
๒. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 
๓. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. 
๔. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
๕. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร 

ท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

๖. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ 
เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น 

 
การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 

 

http://www.bora.dopa.go.th/
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                              ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับเลือกตั้ง 

๑. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอ่ืนที่มิใช่บัตรเลือกตั้ง ที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับ 
ต ั ้ งแต่  20,000 บาทถึง 200,000 บาท หร ือท ั ้ งจำท ั ้ งปร ับ  และให ้ศาลส ั ่ งเพ ิกถอนส ิทธ ิ เล ือกตั้ ง 
นั้นมีกำหนด 20 ปี 

๒. ห้ามมิให้ผู ้ใดจงใจทำเครื ่องหมายโดยวิธ ีใดไว้ที ่บัตรเลือกตั ้ง  นอกจากเครื ่องหมายที่
ลงคะแนน  หากผ ู ้ ใดฝ ่าฝ ืนต ้องระวางโทษจำค ุกไม ่ เก ิน  5 ป ีหร ือปร ับไม ่ เก ิน  100,000 บาท   
หรือทั้งจำท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี 

๓. ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู ้ใดใช้เครื ่องมือหรืออุปกรณ์ใด  ถ่ายภาพ 
บัตรเล ือกตั ้งเพื ่อให้เห ็นเคร ื ่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั ้ง  หากผู ้ ใดฝ ่าฝ ืนต ้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

๔. ห้ามมิให้ผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือ
กระทำการใดในบัญชีรายชื ่อผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งเพื ่อแสดงว่า  มีผู ้มาแสดงตนเพื ่อออกเสียงลงคะแนน  
โดยผิดไปจากความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจากความจริง หากผู้ใดฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษจำคุกต ั ้งแต่  1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั ้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 หรือทั ้งจำทั ้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี 

๕. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อ่ืน
ทราบว ่าตนได ้ลงคะแนนเล ือกหร ือลงคะแนนไม ่ เล ือกผ ู ้สม ัครผ ู ้ ใด  หากผ ู ้ ใดฝ ่าฝ ืนต ้องระวาง 
โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

๖. ผู ้ ใดขาย จำหน่าย จ ่ายแจก หร ือจ ัดเล ี ้ยงส ุราทุกชนิด ในเขตเล ือกตั ้งในระหว ่าง 
เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันเลือกตั้ง ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน  6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

๗. ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง  ต้องระวาง 
โทษจำค ุกต ั ้ งแต่  1 ป ีถ ึง  5 ป ี  หร ือปร ับต ั ้ งแต่  20 ,000 ถ ึง 100 ,000 บาท หร ือท ั ้ งจำท ั ้ งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนดสิบปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด ให้มี
การเล่น ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่  1 ปีถึง 10 ปี 
หร ือปร ับต ั ้ งแต่  20 ,000 บาทถ ึง  200 ,000 บาท หร ือท ั ้ งจำท ั ้ งปร ับ และให ้ศาลส ั ่ ง เพ ิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 

การประกาศผลการเลือกตั้ง 
การประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีที ่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง มากกว่าจำนวน ส.ถ/ผ.ถ. ที่จะพึงม ี(ม. 110) 

๑. คะแนนมากที่สุด 
๒. ได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด 
๓. หากไม่มีผู้สมัครใดได้คะแนนตามข้อ 2 
๔. ให้ ผอ.กกต.กทม ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่/รับสมัครใหม่/ผู้สมัครเดิมไม่มีสิทธิสมัคร 
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มาตรา 111 ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจำนวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึง
มีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่
เลือกผู้ใด  

ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  ประกาศให้มี
การเลือกตั้งใหม่ และดำเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกราย
ซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ 

 
การประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เท่ากับจำนวน ส.ถ/ผ.ถ. ที่จะพึงม ี(ม. 111) 

๑. คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิในเขต 
๒. ได้คะแนนมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด 
๓. หากไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง 
๔. ให้ ผอ.กกต.กทม. ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่าข้อ 2 ไม่มีสิทธิ

สมัครฯ) 
มาตรา 112 ในการดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111 สำหรับ

ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ดำเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง  
 ในการดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111 สำหรับสมาชิก

สภาท้องถิ่น หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้ง
ต่อไป และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่นนั้นจะครบวาระ เว้นแต่กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
 

                                       ******************************* 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง QR CODE 
พระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธกีารหา
เสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธกีารหา
เสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บรหิารท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ 
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16 
คู่มือสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

กระทรวงมหาดไทย 
 

 กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 กรมประชาสมัพันธ ์

 
 

16 

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                     https://www.ect.go.th/ 

 

     http://www.moi.go.th/ 

 

https://www.dopa.go.th/ 

 

http://www.dla.go.th/ 

 

                   http://www.dla.go.th 

 

 

https://www.prd.go.th 

 


