
การบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 

 

   

 

ราชการแผ่นดินส่วนกลาง 

(กระทรวง ทบวง  กรม) 
  

 
 

ราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค 

(จังหวัด  อ าเภอ) 
  

 
 

ราชการแผ่นดิน 

ส่วนท้องถิ่น 

 
  

 
 



การบริหารราชการแผ่นดินของไทย 

ส่วนกลาง (รวมอ านาจ) 

ส่วนภูมิภาค (แบ่งอ านาจ) 

ส่วนท้องถิ่น    

(กระจายอ านาจ) 

อบจ.               ๗๖  แห่ง 

เทศบาล        ๒,๔๕๐ แห่ง 

อบต.        ๕,๓๒๔ แห่ง 

กทม.              ๑ แห่ง 

เมืองพัทยา           ๑ แห่ง 
จังหวัด อ าเภอ 

กระทรวง ทบวง กรม บึ

ง

ก

า

ฬ 

๗ ๘ ๕ ๒ 



รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 

1. รูปแบบทั่วไป 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- เทศบาล (นคร , เมือง , ต าบล) 
- องค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. รูปแบบพิเศษ 

- กรุงเทพมหานคร 
- เมืองพัทยา 



องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 



 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  หลักเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดตั้งขึ้น 

เมื่อพื้นทีใ่ดพื้นทีห่นึ่งได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด   

(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล  



องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   สภา อบจ.               

(๒๔-๔๘ คน) 

นายก อบจ. 

 ประธานสภา/รอง ๒ 

รองนายก (๒-๔ คน) เลขา+ที่ปรึกษา ๕ คน 

รอง ปลัด อบจ. 

ส่วนราชการ ส่วนราชการ 

ปลัด อบจ. 

 เลขานุการสภาฯ 



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

ราษฎรเกนิกว่า ๕๐๐,๐๐๐  -  ๑ ล้านคน        สมาชิก    ๓๐   คน    

ราษฎรไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ คน               สมาชิก        ๒๔  คน    

ราษฎรเกนิกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๑.๕ ล้านคน    สมาชิก     ๓๖  คน    

ราษฎรเกนิกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ – ๒ ล้านคน       สมาชิก  ๔๒  คน    

ราษฎร ๒ ล้านคนขึน้ไป                     สมาชิก       ๔๘  คน      





หลกัเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล 

 พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496  ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา 

จัดตั้งท้องถิน่ใดขึน้เป็นเทศบาลไว้  3  ประการ ได้แก่ 

1.  จ านวนของประชากรในท้องถิ่นน้ัน 

2.  ความเจริญทางเศรษฐกจิของท้องถิน่ โดยพจิารณาจากการจัดเกบ็รายได้ 

     ตามทีก่ฎหมายก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกจิการของท้องถิน่ 

3.  ความส าคญัทางการเมืองของท้องถิน่ โดยพจิารณาถึงศักยภาพของท้องถิน่น้ัน 

    ว่าจะสามารถพฒันาความเจริญได้รวดเร็วมากน้อยเพยีงใด 

 

เทศบาล 



เทศบาลต าบล   เดิม กระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งเทศบาล 
ต าบลไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ  ดงัน้ี 

1. มีรายไดจ้ริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผา่นมา  
ตั้งแต่ 12 ลา้นบาทข้ึนไป 
2.  มีประชากรตั้งแต่  7,000  คนข้ึนไป 
3.  ไดรั้บความเห็นชอบจากราษฎรในทอ้งถ่ินนั้น 

 แต่ปัจจุบนัตาม พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบบัท่ี 12)  พ.ศ. 2546  ไม่ไดมี้การก าหนด 
หลกัเกณฑเ์ร่ืองของจ านวนประชากร ความหนาแน่นหรือรายไดท้อ้งถ่ินท่ีจะจดัตั้งเป็น 
เทศบาลต าบลแต่อยา่งใด  เพียงแต่ก าหนดไวว้า่  เทศบาลต าบล  ไดแ้ก่  ทอ้งถ่ินซ่ึงมี 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต าบลเท่านั้น 

 



เทศบาลเมือง  มีหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งดงัน้ี 

1.  ทอ้งท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัทุกแห่ง ใหย้กฐานะเป็นเทศบาลเมือง 
ไดโ้ดยไม่ตอ้งพิจารณาถึงหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ประกอบ 
2.  ส่วนทอ้งท่ีท่ีมิใช่เป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง  
ตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑด์งัน้ี 

  2.1  เป็นทอ้งท่ีชุมนุมชนท่ีมีราษฏรตั้งแต่  10,000  คนข้ึนไป 
  2.2  มีรายไดพ้อแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามท่ีกฎหมายก าหนด

 2.3  มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 



 เทศบาลนคร  มีหลักเกณฑ์การจัดตั้งดังนี ้
 1.  เป็นท้องที่ชุมนุมชนที่มีพลเมืองตั้งแต่  50,000  คน  

ขึ้นไป 

 2.  มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

 3.  มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลนคร 



โครงสร้างเทศบาล 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล 

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี 

เลขานุการสภาฯ รองนายกฯ 

เลขาและที่ปรึกษา 



สมาชิกสภาเทศบาล 

สท.ต าบล  ๑๒ คน 

สท.เมือง   ๑๘  คน 

สท.นคร   ๒๔ คน 

ประธานสภา  ๑ คน 

รองประธานสภา ๑ คน 

นายกเทศมนตรี    

เลือกตั้งโดยตรง   

   รองนายกฯ               

ท.ต าบล   ๒ คน                

ท.เมือง   ๓ คน                

ท.นคร   ๔ คน 

เลขาฯ+ที่ปรึกษา               

ท.ต าบล  ไม่เกิน ๒ คน        

ท.เมือง   ไม่เกิน ๓ คน        

ท.นคร    ไม่เกิน ๕ คน 

เลขานุการสภา ๑ คน  

เลือกจากสมาชิกสภาฯ 

หรือพนักงานเทศบาล 



องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 



องค์การบริหารส่วนต าบล มีวิวัฒนาการและความเป็นมาเช่นเดียวกับ 
สภาต าบล  เหตุที่มีการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึนมาใหม ่

จากที่ถูกยกเลิกในสมัยจอมพลถนอม  เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจาย 

อ านาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น จึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย 

เกี่ยวกับ “สภาต าบล”  ที่มีอยู่แต่เดิมเสียใหม่ และได้มีการประกาศใช้  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   

โดยให้มีการยกฐานะสภาต าบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้ึนเป็นองค์การ 

บริหารส่วนต าบล และต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้มาจนถึง 

ฉบับที่  5  พ.ศ. 2546  ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปจัจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 



องค์การบริหารส่วนต าบลจัดตั้งจากสภาต าบล 

ที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 

ที่ล่วงมาติดต่อกัน  3  ปี  เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ  

150,000 บาท  

หลักเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล   



องค์การบริหารส่วนต าบล 

สภา อบต. นายก อบต.(เลือกตั้งโดยตรง) 

ประธานสภาฯ ๑ คน รอง ๑ คน 

เลขาฯสภา มาจาก ปลัด อบต.       

หรือสมาชิกสภาฯ ๑ คน 

เลือกตั้งหมู่บ้านละ ๒ คน (3 ม.) 
มี ๑ ม. ๖ คน / มี ๒ ม.ๆ ละ ๓ คน 

รองนายกฯไม่เกิน ๒ คน 

เลขานุการ นายกฯ ๑ คน 

ส่วนราชการ ส่วนราชการ 

ปลัด อบต. 



การเปลี่ยนแปลง

สภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล 



องค์การบริหารส่วนต าบล 

สภา อบต. นายก อบต.(เลือกตั้งโดยตรง) 

ประธานสภาฯ ๑ คน รอง ๑ คน 

เลขาฯสภา มาจาก ปลัด อบต.       

หรือสมาชิกสภาฯ ๑ คน 

อย่างน้อย จ านวน ๖ คน 

มี ๑ หมู่ละ ๖ คน / มี ๒ หมู่ละ ๓ คน 

มี ๓ ม. หมู่ละ ๒ คน 
รองนายกฯไม่เกิน ๒ คน 

เลขานุการ นายกฯ ๑ คน 

ส่วนราชการ ส่วนราชการ 

ปลัด อบต. 

เดิม 



 
 

จ านวนสมาชิกสภา อบต.ตามกฎหมายใหม ่

     สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ประกอบด้วย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

เขตเลือกตั้งละ 1 คน 

      (ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง)  
  

  

  

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถงึ  6 เขตเลือกตั้ง  

ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 6 คน  

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  1.  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี  1  เขตเลือกตั้ง  

ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล 6 คน   

  2.  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี  2  เขตเลือกตั้ง  

ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลเขตละ 3 คน   

  

  
 
 

จ านวนสมาชิกสภา อบต.ตามกฎหมายใหม ่



  3.  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 3 เขตเลือกตั้ง  

ใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลเขตละ 2 คน  

          4.  ในกรณีที่องค์การบริหารสว่นต าบลใดมี 4 เขตเลือกตั้ง  

ใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลเขตละ 1 คน เว้นแต่เขตเลือกต้ังใดมจี านวนราษฎร 

มากที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 

เขตเลือกตั้งละ 1 คน   
 

  

  
 
 

จ านวนสมาชิกสภา อบต.ตามกฎหมายใหม ่



    
  

  
 
 

จ านวนสมาชิกสภา อบต.ตามกฎหมายใหม ่

5.  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 5 เขตเลือกตั้ง  

ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตละ 1 คน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใด

มจี านวนราษฎรมากที่สุด ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 

เขตเลือกตั้งละ 1 คน  



    
  

  
 
 

จ านวนสมาชิกสภา อบต.ตามกฎหมายใหม ่

6.  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 6 เขต

เลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เขตละ 1 คน 

 

ถาม จ านวนสมาชิกสภา อบต.ตามกฎหมายใหม่ 

อบต.บ่อน้ าร้อน จะมี ส.อบต.ได้กี่คน 



เมืองพัทยา 



 เมืองพัทยา  เป็นการปกครองท้องถิ่นที่มีที่มาจากความต้องการจัดระเบียบ 

สุขาภิบาลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  

และเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีอยู่เดิม อันได้แก่ องค์การบริหารส่วน 

จังหวัด , เทศบาลและสุขาภิบาล ไม่เหมาะสมกับเมืองพัทยา  จึงได้มีแนวคิด 

จัดระเบียบบริหารราชการของสุขาภิบาลนาเกลือให้เป็นราชการบริหารท้องถิ่น 

รูปแบบพิเศษ  โดยยกเลิกสุขาภิบาลนาเกลือและจัดตั้งเมืองพัทยาขึ้น  โดยได้มี 

การตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521  โดยก าหนดให้ 

เป็นการปกครองท้องถิ่นที่มีผู้บริหารเป็นแบบผู้จัดการนคร ตามระบบ  Council  

Manager  Plan  ซึ่งเป็นการน ารูปแบบมาจากการปกครองท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา 
ที่ก าหนดให้ผู้บริหารมาจากการว่าจ้าง  โดยผู้บริหารดังกล่าวต้องเป็นนักบริหาร 

มืออาชีพ  และปลอดจากความเป็นนักการเมือง  

เมืองพัทยา 



 การจัดตั้งเมืองพัทยา  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาที่ก าหนดให ้

เมืองพัทยาเป็นราชการส่วนท้องถิ่น และมีฐานะ 

เป็นนิติบุคคล  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยา 

ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

การจัดตั้งเมืองพัทยา 



 อดีต  (พ.ศ. 2521 – 2542)  (ตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ. 2521) 
   โครงสร้างการบริหารเมืองพัทยาตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ. 2521 ประกอบด้วย 
  1.  สภาเมืองพัทยา 
  2.  ปลัดเมืองพัทยา 
สภาเมืองพัทยา  เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วยสมาชิก  2  ประเภท  คือ 
 สมาชิกประเภทที ่ 1 เป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากราษฏร   
จ านวน  9  คน  ซึ่งจะอยู่ในวาระคราวละ 4 ป ี
   สมาชิกประเภทที ่ 2 เป็นสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง  โดยรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย  มีจ านวน  8  คน  โดยมาจากการการแต่งต้ังจากบุคคลสาขาอาชพี 
ต่าง ๆ  จ านวน  4  คน  และแต่งต้ังจากผู้แทนสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกับ 
เมืองพัทยา  จ านวน  4  คน  สมาชิกสภาเมืองพัทยาประเภทที่ 2 นี้ จะอยู่ในวาระคราวละ 
4 ปี 

โครงสร้างเมืองพัทยา 



ปลัดเมืองพัทยา 
  เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของ 

เมืองพัทยา  ซึ่งจะตรงกับรูปแบบการปกครองเทศบาล 

ของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า “ผู้จัดการนคร”  (Council Manager Plan)  

  ปลัดเมืองพัทยาไม่ใช่ข้าราชการประจ า แต่เข้ามา 

ด ารงต าแหน่งด้วยการว่าจ้างของสภาเมืองพัทยา คือเป็น 

ฝ่ายบริหารโดยมีนายกเมืองพัทยาเป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้ง  



ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
   โครงสร้างการบริหารเมืองพัทยาตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา  
พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 
  1. สภาเมืองพัทยา 
  2. นายกเมืองพัทยา 
สภาเมืองพัทยา 
 ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 24 คน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี  ซึ่งเลือกตั้งโดย 
ราษฏรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา    
นายกเมืองพัทยา  
 มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเมืองพัทยา  ด ารงต าแหน่ง 
คราวละ 4 ปี    

การบริหารเมืองพัทยาในปัจจุบนั  (พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน) 



การเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย  

เกี่ยวกับ อปท.ล่าสุด 



คุณสมบัติ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

และผู้บริหารท้องถิ่น 



คุณสมบัติเดิม 

 
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย 

    โดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว 

    ไมน่้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม   

     ของปีที่มีการเลือกตั้ง 

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว 

     เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง 



คุณสมบัติใหม ่

 
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย 

    โดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว 

    ไมน่้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม   

     ในวันเลือกตั้ง 

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว 

     เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง 



คุณสมบัติ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

และผู้บริหารท้องถิ่น 



คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

    (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

    (๒) ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าป ี

นับถึงวันเลือกตั้ง  

    (๓) คุณวุฒิการศึกษา สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ไม่ก าหนด (อนาคตอาจมีการก าหนด) 

   

 



(๔) การด ารงอยู่ในภูมลิ าเนาที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง  

  เดิม  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดตอ่กันไมน่้อยกว่าหนึ่งปี

นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วย

ภาษโีรงเรือนและทีด่ินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงทอ้งที่

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปี

นับถึงปทีี่สมัครรับเลือกตั้ง (ตัดออก)  

  ปัจจุบัน ระบุแต่เพียงต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง 

เป็นเวลาติดต่อกันไมน่้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรบัเลือกต้ัง  

    

 



ข้อควรจ าในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้า 

เอกสารสมัครไม่ต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับการ 

ช าระภาษีท้องถิ่น   แต่..... 

ต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร 

รับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษี

เงินได้ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษ ี

พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 



ลักษณะบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   

(ตามมาตรา 50 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒)  (ที่ก าหนดใหม)่ 

 (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเปน็บุคคลล้มละลายทจุริต 

 (๒) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 

 (๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถงึวันเลือกตั้ง  

เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๔) เคยต้องค าพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตก 

เป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สดุให้

ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

   



 (๕) เคยต้องค าพิพากษาอันถงึที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทจุริตใน
การเลือกตั้ง 

 (๖) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ
เหตุมีส่วนได้เสียไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการทีก่ระทา

หรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสีย

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการทีก่ระท ากับหรือจะกระท า

กับหรือให้แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า

เป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปี

นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถงึวันเลือกตั้ง 

 

 

 

พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากทุจริต ไม่จ ากัดปี ชีวิตนี้ลงสมัครไม่ได ้

พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากมีส่วนได้เสียในคู่สัญญากับท้องถิ่น 

ก าหนด 5 ปี (เลย 5 ปีสมัครได)้ 



 

คุณสมบัติ  
นายกฯ  

 



คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

นายกเทศมนตร,ีนายก อบจ. 

    (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

    (๒) ผูม้ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน็ผู้บรหิารท้องถิ่น 

ให้มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง         

(เดิม 30 ปี) 

    (๓) คุณวุฒิการศึกษา  

  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรหีรือ 

เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิ่น  

หรือสมาชิกรัฐสภา 

 

 



คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

    (๑) มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด 

    (๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 

ใหม้ีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (เดิม 30 ป)ี 

    (๓) คุณวุฒิการศึกษา  

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าเร็จการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 

เคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 

   

 



วาระการด ารงต าแหน่งของนายก อปท. 

เดิม 

 ใหน้ายก อปท. ด ารงต าแหน่ง นับแต่วันเลือกตั้ง และมีวาระอยู่

ในต าแหน่งคราวละสี่ปี     

แก้ใหม่ 

 ให้นายก อปท. ด ารงต าแหน่ง นับแต่วันเลือกตั้ง และมีวาระอยู่

ในต าแหน่งคราวละสี่ปี แตจ่ะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ 

และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีก 

เมื่อพ้นระยะเวลาส่ีปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 
  

 


