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สถานีอนามัย
ท่ีวาการอำเภอ

หนังสือ “คูมืือประชาชนใหความรูพลเมืองเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ
และการเลือกต้ัง : ชุดความรูการเลือกต้ังทองถ่ิน” เลมน้ี จัดทำข้ึน
เพ่ือเปนการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ังทองถ่ิน
โดยเฉพาะผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีจะไดใชศึกษาเรียนรูเพ่ือเตรียมตัว
ไปใชสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังทองถ่ินในระดับตางๆ มีเน้ือหา
เก่ียวกับหนาท่ีและอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การไป
ใชสิทธิเลือกต้ัง การกระทำผิดกฎหมายเลือกต้ังทองถ่ินท่ีควรรู
และการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกต้ัง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง หวังเปนอยางย่ิงวา
คูมือประชาชนเลมน้ี จะชวยสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจ
และเห็นความสำคัญของการเลือกต้ังทองถ่ิน อันจะนำไปสูการเลือกต้ัง
คุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพตอไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
สิงหาคม 2562

คำนำ
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การปกครองสวนทองถิ่น

หนาที่และอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทย

โครงสรางและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

หลักฐานที่ใชแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

การเตรียมความพรอมของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได

เหตุจำเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได
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หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ

การอำนวยความสะดวกแกคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผูสูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น

การดำเนินการกรณีการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ลักษณะของคนที่ควรเลือกเปนผูแทน

การเลือกตั้งทองถิ่นที่ไมสุจริตสงผลเสียหายอยางไร

การคัดคานการเลือกตั้ง
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โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย
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การปกครองสวนทองถิ่น เปนการที่รัฐบาลกระจายอำนาจ
ใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองภายใต
บทบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาและสนองตอบ
ตอความตองการของชุมชนไดสะดวก รวดเร็ว และตรงกับ
ความประสงคของชุมชนนั้น โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนกลไกในการทำหนาท่ีแทนรัฐบาล การใชอำนาจดังกลาวจะตอง
เปนไปอยางถูกตองตรงตามเจตนารมณ รวมท้ังกอใหเกิดผลในลักษณะ
ที่เปนประโยชนตอประชาชนและทองถิ่น

ประชาชนผูเปนเจาของอำนาจ จะเปนผูกำหนดผูแทนหรือตัวบุคคล
เขาดำรงตำแหนงตางๆ เชน ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
ซ่ึงผูแทนจะตองเปนพลเมืองของทองถ่ินและจะตองไดรับการเลือกต้ัง
จากประชาชนในทองถิ่นนั้น

¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹



สถานีอนามัยท่ีวาการอำเภอ สถานีตำรวจ

2

หนาที่และอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. รักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
2. จัดใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
3. จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
4. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ทางน้ำ และที่สาธารณะ
 รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
5. คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
6. บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
7. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ
8. การศึกษาอบรม และสุขอนามัยของประชาชน
9. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
 ของทองถิ่น 
                                  ฯลฯ
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การปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบท่ัวไป1.

1.1 องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ มีจังหวัดละ 1 แหง

(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด
โครงสรางการบริหาร ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนฝายบริหาร และสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนฝายนิติบัญญัติ

1.2 เทศบาล
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตชุมชนเมือง แบงออกเปน

3 ประเภท ไดแก เทศบาลนคร (ทน.) เทศบาลเมือง (ทม.) และเทศบาล
ตำบล (ทต.) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจำนวนและความหนาแนนของประชากร
ความเจริญทางเศรษฐกิจหรือรายไดของทองถ่ิน โครงสรางการบริหาร
ประกอบดวย นายกเทศมนตรี เปนฝายบริหาร และสภาเทศบาล
เปนฝายนิติบัญญัติ

1.3 องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) 
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุด

จัดต้ังข้ึนเพ่ือดูแลทุกขสุข และใหบริการประชาชนในหมูบานและตำบล
โครงสรางการบริหาร ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบล
เปนฝายบริหาร และสภาองคการบริหารสวนตำบล เปนฝายนิติบัญญัติ

รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทย



การปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบพิเศษ2.

2.1 กรุงเทพมหานคร
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีขนาดใหญมาก

เปนเมืองหลวงของประเทศที่เปนศูนยกลางของความเจริญในทุกดาน
แบงเขตการปกครองเปน 50 เขต โครงสรางการบริหาร ประกอบดวย
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนฝายบริหาร และสภากรุงเทพมหานคร
เปนฝายนิติบัญญัติ

2.2 เมืองพัทยา
เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ท่ีมีความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ มีแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ มีจำนวนและความหนาแนน
ของประชากรมาก จัดตั้งขึ้นเพื่อใหสามารถบริหารการจัดทำบริการ
สาธารณะใหมีประสิทธิภาพ และมีความคลองตัว โครงสรางการบริหาร
ประกอบดวย นายกเมืองพัทยา เปนฝายบริหาร และสภาเมืองพัทยา
เปนฝายนิติบัญญัติ

4

ทั้งนี้ ผูบริหารและสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละรูปแบบมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน โดยผูบริหาร
มีจำนวน 1 คน สวนสมาชิกสภาซ่ึงเปนฝายนิติบัญญัติจะมีจำนวน
เทาใดเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงออกเปน 2 ฝาย
และมีหนาที่ ดังนี้

ฝายสภาทองถิ่น

โครงสรางและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ออกขอบัญญัติ เทศบัญญัติ (ท่ีไมขัดตอกฎหมาย) เชน การใชน้ำประปา
หมูบาน การกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถ่ิน เชนตรวจสอบ
การรับและการใชจายงบประมาณของทองถิ ่นวาเปนไปตาม
ที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปหรือไม การตั้งกระทูถามผูบริหารทองถิ่นอันเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เปนตน
ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นประจำป
ใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจำป

มีหนาที่ ดังนี้
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บริหารกิจการของทองถ่ินใหเปนไปตามขอบัญญัติและแผนพัฒนา
ทองถิ่น  
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น และงบประมาณรายจายประจำปและ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เสนอสภาทองถ่ินเพ่ือใหความเห็นชอบ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตอสภาทองถิ่น

การกำกับดูแล
อบจ. ผูวาราชการจังหวัด

เทศบาล ผูวาราชการจังหวัด 
สำหรับเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล
ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบหมายให
นายอำเภอปฏิบัติการแทนสำหรับเทศบาล
ที่อยูในอำเภอนั้น

อบต. นายอำเภอ

กทม. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เมืองพัทยา ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี

ฝายผูบริหารทองถิ่น

การกำกับดูแล

มีหนาที่ ดังนี้



7

มีสัญชาติไทย
แตถาแปลงสัญชาติ

ตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

มีอายุไมต่ำกวา 18 ป
ในวันเลือกตั้ง

มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน

ไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันเลือกตั้ง

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ Thai National ID Card
àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹Identification Numberª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

0 0000 00000 00 0¹Ò§ÊÒÇxxx  xxxx

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  xx xx xxxx
·ÕèÍÂÙ‹ xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx

x xx xxxxÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

Name  Miss  xxxxxxLast name xxxxxx

Date of Birth xx xxx xxxx

x xx xxxxDate of Issue (à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

x xx xxxxÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃx xx xxxxDate of Expiry

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ในการเลือกต้ังทองถ่ิน ประชาชนจะสามารถใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังได

ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

และคุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด
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บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใชได)
บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐออกให
ที่มีรูปถายและมีเลขประจำตัวประชาชน เชน
      บัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ
      ใบขับขี่
      หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ฯลฯ

บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
2. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไมวาคดีน้ันจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม
3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคำส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย
4. วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
5. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง

  สวนทองถิ่นกำหนด

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

หลักฐานที่ใชแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ Thai National ID Card
àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹Identification Numberª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

0 0000 00000 00 0¹Ò§ÊÒÇxxx  xxxx

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  xx xx xxxx
·ÕèÍÂÙ‹ xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx

x xx xxxxÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

Name  Miss  xxxxxxLast name xxxxxx

Date of Birth xx xxx xxxx

x xx xxxxDate of Issue (à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

x xx xxxxÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃx xx xxxxDate of Expiry
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¡ÒÃà¾ÔèÁª×èÍ-¶Í¹ª×èÍ

หากพบวาตนเองหรือผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานของตนไมมีรายช่ือ
อยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง หรือเจาบานเห็นวามีช่ือบุคคลอ่ืน
อยูในทะเบียนบานของตนโดยไมไดอาศัยอยูจริงใหยื ่นคำรอง
ตอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินเพ่ือขอเพ่ิมช่ือ-ถอนช่ือ
พรอมนำสำเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชน
หรือบัตรประจำตัวอื่นใด
ที่ทางราชการออกให
ไปแสดงดวย

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 10 วัน
2.

µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×èÍ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡µÑé§

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 25 วัน
ตรวจสอบรายชื่อไดที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่วาการอำเภอ

ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียง
กับที่เลือกตั้ง
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน

ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มายังเจาบาน

1.

ºÑÞªÕÃÒÂª×èÍ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡µÑé§

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»Ã
ÐªÒª¹ Thai National ID Card

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»Ã
ÐªÒª¹

Identification Num
ber

ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

0 0000 00000 00
 0

¹ÒÂxxxx  xx
xxx

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  xx 
xx xxxx

·ÕèÍÂÙ‹ xxx  xxxx 
xxxx xxxxx

xxx
4 ÁÔ.Â. 2554
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

Name  Miss  xxxxxx

Last name xxxxxx

Date of Birth xx
 xxx xxxx

4 June 2011
Date of Issue

(à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ
¡ºÑµÃ)

2 ÁÔ.Â. 2560
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ
2 June 2017
Date of Expiry

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ Thai National ID Card
àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹Identification Numberª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

0 0000 00000 00 0¹Ò§ÊÒÇxxx  xxxx

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  xx xx xxxx
·ÕèÍÂÙ‹ xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx

x xx xxxxÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

Name  Miss  xxxxxxLast name xxxxxx

Date of Birth xx xxx xxxx

x xx xxxxDate of Issue (à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

x xx xxxxÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃx xx xxxxDate of Expiry

การเตรียมความพรอมของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทองถิ่น



ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได เนื่องจากมีเหตุ
อันสมควร ใหแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังตอนายทะเบียนอำเภอ
หรือนายทะเบียนทองถ่ินท่ีตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน โดยทำเปนหนังสือ
ซ่ึงตองระบุเลขประจำตัวประชาชน และท่ีอยูตามหลักฐานทะเบียนบาน
ภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตั้ง
สามารถแจงดวยตัวเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นไปยื่นแทน หรือจัดสง
ทางไปรษณียลงทะเบียน

การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได

เหตุจำเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได
มีกิจธุระจำเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล
เจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได
เปนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุและไมสามารถเดินทาง
ไปใชสิทธิเลือกตั้งได
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
มีถ่ินที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวา 100 กิโลเมตร
ไดรับคำส่ังจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้ง
มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

กรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดแจงเหตุไวแลว หากในวันเลือกตั้ง
เหตุดังกลาวไดส้ินสุดลง ผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถไปใชสิทธิเลือกต้ัง
ที่หนวยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได

10
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หากไมไปใชสิทธิเลือกต้ังจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

1
สมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. หรือ ส.ถ.หรือ ผ.ถ. 
หรือสมัครรับเลือกเปน ส.ว.

2 สมัครรับเลือกเปนกำนันและผูใหญบาน

3 เขาชื่อรองขอใหถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

4
ดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภา
ฝายการเมือง

5
ดำรงตำแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการ
ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถิ่น
ประธานท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน ท่ีปรึกษาผูบริหาร
ทองถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น

6
ดำรงตำแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น
ผูชวยเลขานุการประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการ
รองประธานสภาทองถิ่น

การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาคร้ังละ 2 ป
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การอำนวยความสะดวกแกคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผูสูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง

กกต. ไดจัดใหมีการอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนน
แกคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุไวเปนพิเศษหรือจัดใหมี
การชวยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใตการกำกับดูแลของ กปน.

ในการชวยเหลือดังกลาว ตองใหบุคคลนั้นไดออกเสียงลงคะแนน
ดวยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เวนแตลักษณะทางกายภาพ
ทำใหไมสามารถทำเคร่ืองหมายลงในบัตรเลือกต้ังได ใหบุคคลอ่ืนหรืิอ
กปน. เปนผูกระทำการแทน โดยความยินยอมและเปนไปตามเจตนา
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุนั้น ทั้งนี้ ใหถือวาเปน
การออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§
áººáº‹§à¢µàÅ×Í¡µÑé§

ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§
áºººÑÞªÕÃÒÂª×èÍ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

หนวยเลือกตั้ง
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ลูกเสืออาสา กกต.

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ Thai National ID Card
àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
Identification Number

ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

0 0000 00000 00 0
¹Ò§ÊÒÇ ªÙã¨  ã¨´Õ

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  1 Á.¤. 2525

·ÕèÍÂÙ‹ xxx  xxxx xxxx xxxxx
xxx

4 ÁÔ.Â. 2554
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

Name  Miss  Choojai
Last name  Jaidee

Date of Birth 1 Jan 1982

4 June 2011
Date of Issue (à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

2 ÁÔ.Â. 2560
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ
2 June 2017
Date of Expiry
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ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่
จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไวหนาที่เลือกตั้ง

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้ว
หัวแมมือลงที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไดแก

ºÑÞªÕÃÒÂª×èÍ¼ÙŒÁÕÊÔ· Ô̧àÅ×Í¡µÑé§

ย่ืนบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร
หรือหลักฐานที่ทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐออกให
ที่มีรูปถายและมีเลขประจำตัว
ประชาชน

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ Thai National ID Card
àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹Identification Numberª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

0 0000 00000 00 0¹Ò§ÊÒÇxxx  xxxx

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  xx xx xxxx
·ÕèÍÂÙ‹ xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx

x xx xxxxÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

Name  Miss  xxxxxxLast name xxxxxx

Date of Birth xx xxx xxxx

x xx xxxxDate of Issue (à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

x xx xxxxÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃx xx xxxxDate of Expiry

บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

ดานในของบัตรเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

ดานในของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

1  ตรวจสอบรายชื่อ

2  ย่ืนหลักฐานแสดงตน

3  รับบัตรเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น และ

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
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เขาคูหาลงคะแนนทำเคร่ืองหมายกากบาท (x)
ลงในชองทำเคร่ืองหมาย เลือกผูสมัครได
ไมเกินจำนวนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น หากไมตองการเลือก
ผูสมัครผูใด ใหทำเคร่ืองหมายกากบาท (x)
ในชองไมเลือกผูสมัครผูใด แลวพับบัตรเลือกต้ัง

นำบัตรเลือกต้ังท่ีพับเรียบรอยแลว
หยอนใสลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ดวยตนเอง

บัตรเลือกต้ัง
บัตรเลือกต้ัง

àÇÅÒÅ§¤Ðá¹¹àÅ×Í¡µÑé§
µÑé§áµ‹àÇÅÒ 08.00 ¹. - 17.00 ¹.

5  หยอนบัตรเลือกตั้งดวยตัวเอง

4  ทำเครื่องหมายกากบาท
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¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó¼Ô´¡®ËÁÒÂàÅ×Í¡µÑé§·ŒÍ§¶Ôè¹

หามมิให
ผู ใดซึ ่งรู อยู แลววาตนเปนผู ไมมีสิทธิเลือกตั ้งพยายาม
ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน

1

ผูใดหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัคร นับตั้งแตเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวันจนส้ินสุดวันเลือกตั้ง

ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใดๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกตั้ง

5

4

ผูใดจงใจกระทำดวยประการใดๆ ใหบัตรเลือกตั้งที่ตนไดรับ
จาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทำ
ดวยประการใดๆ แกบัตรเสียเพ่ือใหเปนบัตรที่ใชได

2

ผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามามีสวนชวยเหลือในการเลือกต้ัง3

รับพนัน

หามหาม
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ผูใดใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณใดถายภาพบัตรเลือกตั้ง
เพ่ือใหเห็นเคร่ืองหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

ผู ใดขาย จำหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
ในเขตเลือกตั้ง ในระหวางเวลา 18.00 น. ของวันกอน
วันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน เพ่ือลงคะแนน
เลือกหรือไมเลือกผูสมัครใดหรืองดเวนไมลงคะแนนใหแก
ผูสมัครใด

ผูใดกระทำการอันเปนเท็จเพ่ือใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัคร
ผูใดกระทำการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง
หรือเพ่ือจะแกลงใหผูสมัครผูใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

7

9

6

8

ผูใดจงใจทำเคร่ืองหมายโดยวิธีใดไวท่ีบัตรเลือกต้ัง นอกจาก
เคร่ืองหมายที่ลงคะแนน

10

ผูใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เวนแตเปน
การกระทำตามหนาที่และอำนาจ

11
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การดำเนินการกรณีการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

กอนประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. มีอำนาจ : คำสั่ง กกต. ใหเปนที่สุด)

(ใบเหลือง)
สั่งเลือกต้ังใหม

สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
ไวเปนการชั่วคราว 
เปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป
(ใบสม)

(เมื่อ กกต. มีคำส่ังใหเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง) หรือมีคำส่ังระงับ
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังไวเปนการช่ัวคราวเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป
(ใบสม) ให กกต. ย่ืนคำรองตอศาลอุทธรณเพ่ือพิจารณาเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตอไป)
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เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
(ใบดำ)

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 10 ป
(ใบแดง)

หลังประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณเพื่อพิจารณา)

หรือ
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คนที่ควรเปนผูแทนของทองถิ่น ควรมีลักษณะตอไปดังนี้
 เปนคนที่อาศัยอยูในทองถิ่น รับรูปญหาของทองถิ่น
 มีคุณธรรม มีความเสียสละ
 มีการหาเสียงอยางสรางสรรค โดยไมทำผิดกฎหมาย
 เขาถึงประชาชนในพื้นที่อยางสม่ำเสมอ เขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
 และนำมาแกไข เสนอนโยบายที่เปนประโยชนตอประชาชน
 และทองถิ่นนั้นๆ
 รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
 ในการแกไขปญหา เพ่ือรวมกันพัฒนาทองถิ่น
 เปนแบบอยางที่ดีของการรูจักรักษาประโยชนสวนรวม
 มีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

ลักษณะของคนที่ควรเลืือกเปนผูแทน

»ÃÐªØÁ
àÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
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ทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กกต. อาจส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม ทำใหทองถ่ินตองใชงบประมาณ
ซ่ึงมาจากภาษีของพวกเรา เพ่ือจัดการเลือกต้ังใหมทำใหส้ินเปลือง
งบประมาณ
ไดผูแทนท่ีมุงเขาไปแสวงหาผลประโยชนสวนตนมากกวามุงพัฒนา
ทองถิ่น
ประชาชนและทองถ่ินจะไมไดรับการดูแลแกไขปญหา และพัฒนา
อยางแทจริง

การเลือกต้ังทองถ่ินท่ีไมสุจริตสงผลเสียหายอยางไร



หากผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือผูสมัครรับเลือกต้ังเห็นวา การเลือกต้ัง
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไมชอบดวยกฎหมาย
มีสิทธิยื่นคัดคานตอ กกต. ได

สำหรับระยะเวลาในการยื่นคัดคานนั้น อาจยื่นไดตั้งแต
วันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึง 30 วันนับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง เวนแตการคัดคานเกี่ยวกับ
  1. คาใชจายในการเลือกต้ังของผูสมัคร หรือการย่ืนบัญชี
รายรับและรายจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร อาจยื่นคัดคานได
ต้ังแตวันเลือกต้ังจนถึง 180 วันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง
  2. การนับคะแนนใหคัดคานในระหวางเวลาท่ียังนับคะแนน
ไมแลวเสร็จ หรือในกรณีคัดคานการรวมคะแนน ใหคัดคาน
กอนประกาศผลการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง
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การคัดคานการเลือกตั้ง



คำสำคัญและคำยอ
องคการบริหารสวนตำบล
  - อบต. องคการบริหารสวนตำบล
  - ส.อบต. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
  - นายก อบต. นายกองคการบริหารสวนตำบล
 เทศบาล
  - ทต. เทศบาลตำบล
  - ทม.  เทศบาลเมือง
  - ทน. เทศบาลนคร
  - ส.ทต. สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
  - ส.ทม. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
  - ส.ทน. สมาชิกสภาเทศบาลนคร
  - นายก ทต. นายกเทศมนตรีตำบล
  - นายก ทม. นายกเทศมนตรีเมือง
  - นายก ทน. นายกเทศมนตรีนคร
องคการบริหารสวนจังหวัด
  - อบจ. องคการบริหารสวนจังหวัด
  - ส.อบจ. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
  - นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เมืองพัทยา
  - สม. สมาชิกสภาเมืองพัทยา
  - นายกเมืองพัทยา   นายกเมืองพัทยา
กรุงเทพมหานคร
  - สก. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
  - ผูวา กทม. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 1444  www.ect.go.th 
หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัด
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