¤Ù‹Á×Í »ÃÐªÒª¹
àÅ×Í¡µÑé§

Íºµ.

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§

พิมพครั้งที่ : 1
พิมพเมื่อ : กรกฎาคม 2562
จำนวนที่พิมพ : - เลม
ที่ปรึกษา :

พันตำรวจเอก จรุงวิทย ภุมมา
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายเมธา ศิลาพันธ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูเรียบเรียง :

นายชัชวาล สุขหลา
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมความเปนพลเมือง
นางสาวสุธิดา โชคพระสมบัติ
รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมความเปนพลเมือง

บรรเทาสาธารณภัย

โรงเรียน

คำนำ
หนังสือ “คูมือประชาชน : เลือกตั้ง อบต.” เลมนี้ จัดทำขึ้น
เพือ่ เปนการใหความรูแ กประชาชน โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับความสำคัญ
ของการปกครองส ว นท อ งถิ ่ น หน า ที ่ แ ละอำนาจของ อบต.
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง การใชสิทธิเลือกตั้ง ขอหาม
การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่นที่ควรรู และการมีสวนรวม
ของประชาชนในการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเปนอยางยิ่งวา
คูมือประชาชนเลมนี้ จะชวยสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจ
และเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต.
อันจะนำไปสูการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพตอไป
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรกฎาคม 2562

สถานีอนามัย

ที่วาการอำเภอ

ÊÒÃºÑÞ
การปกครองสวนทองถิ่น

1

รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น

2

องคการบริหารสวนตำบล (อบต.)

3

โครงสรางการบริหาร

3

หนาที่และอำนาจ

4

การไดมาซึ่งนายก อบต. และ ส.อบต.

4

สภา อบต. และจำนวน ส.อบต.

5

การกำกับดูแล

5

วาระการดำรงตำแหนง

6

หนาที่และอำนาจนายก อบต.

6

คุณสมบัติของผูสิทธิเลือกตั้ง

7

หลักฐานที่ใชแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

8

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

8

การเตรียมความพรอมเลือกตั้งทองถิ่น

9

การแจงเหตุไมอาจไปใชสิทธิ

10

เหตุจำเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได

10

หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ

11

การอำนวยความสะดวกแกคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผูสูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง

12

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

13

การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

15

การดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

17

ลักษณะของคนที่ควรเลือกเปนผูแทน

19

การทุจริตเลือกตั้งสงผลเสียหายตอทองถิ่นอยางไร

20

การคัดคานการเลือกตั้ง

21

¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
การปกครองสวนทองถิน่ คือ การทีร่ ฐั บาลกระจายอำนาจ
ใหประชาชนในทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง
โดยเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ตัดสินใจเลือก
ผูแทนของตน เขาไปทำหนาที่เปนผูบริหารทองถิ่นหรือ
สมาชิกสภาทองถิ่น มีอิสระในการบริหาร การจัดทำบริการ
สาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
การเงิ น และการคลั ง ภายใต ก ารกำกั บ ดู แ ลของรั ฐ และ
บทบัญญัติของกฎหมาย

โรงเรียน

1

บรรเทาสาธารณภัย

รูปแบบการปกครองสวนทองถิน่
การปกครองสวนทองถิน่ ของประเทศไทย มี 2 รูปแบบแตละรูปแบบ
แยกเปนประเภทตางๆ ดังนี้

องคการบริหารสวนจังหวัด

รูปแบบทั่วไป

เทศบาล
องคการบริหารสวนตำบล
กรุงเทพมหานคร

รูปแบบพิเศษ
เมืองพัทยา

ที่วาการอำเภอ

สถานีตำรวจ

สถานีอนามัย

2

องคการบริหารสวนตำบล (อบต.)
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความสำคัญตอทองถิ่น
เปนอยางมาก มีขนาดเล็กและอยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
โดยเฉพาะประชาชนในพืน้ ทีช่ นบท ซึง่ จัดตัง้ โดยประกาศกระทรวง
มหาดไทย เพือ่ ดูแลและจัดทำบริการสาธารณะแกประชาชนในหมูบ า น
ตำบล มีฐานะเปนนิติบุคคล
ในปจจุบันมี อบต. จำนวน 5,332 แหง (31 ธ.ค. 2561)

โครงสรางการบริหาร
องคการบริหารสวนตำบล
ฝายบริหาร

ฝายนิติบัญญัติ

ผูบริหาร

สภา อบต.

นายกองคการ
บริหารสวนตำบล

สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบล

มาจากการเลือกตั้ง

3

หนาที่และอำนาจ
อบต. มีหนาที่เกี่ยวกับ การจัดระบบบริการสาธารณะตางๆ
ในเขตพืน้ ทีต่ ำบล เชน การสาธารณูปโภค การสาธารณสุข การคุม ครอง
และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ วัฒนธรรม
สถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจ การสงเสริม และพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
คนพิการ ฯลฯ

การไดมาซึ่งนายก อบต. และ ส.อบต.
นายก อบต. และ ส.อบต. มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยมีที่มา ดังนี้
1. นายก อบต. ใชเขตตำบลเปนเขตเลือกตั้ง
2. ส.อบต.
ใชเขตหมูบานเปนเขตเลือกตั้ง เวนแต
หมูบานใดมีราษฎรไมถึง 25 คน ใหรวมหมูบานนั้นกับหมูบานที่มี
พืน้ ทีต่ ดิ ตอกัน และรวมกันแลวมีราษฎรถึง 25 คน เปนเขตเลือกตัง้
เดียวกัน

4

สภา อบต. และจำนวน ส.อบต.
สภาองคการบริหารสวนตำบล ประกอบดวย สมาชิกทีม่ าจาก
การเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน เขตเลือกตัง้ (หมูบ า น) ละ 1 คน
หาก อบต. ใดมีเขตเลือกตัง้ (หมูบ า น) ไมถงึ 6 เขตเลือกตัง้ (หมูบ า น)
ใหสภา อบต. นั้น ประกอบดวยสมาชิกจำนวน 6 คน โดย
ถามี 1 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. 6 คน
ถามี 2 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. ไดเขตเลือกตั้งละ 3 คน
ถามี 3 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. ไดเขตเลือกตั้งละ 2 คน
ถามี 4 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. ไดเขตเลือกตัง้ ละ 1 คนกอน
แลวเพิม่ ใหเขตเลือกตัง้ ทีม่ จี ำนวนราษฎรมากทีส่ ดุ 2 เขตเลือกตัง้ แรก
เขตเลือกตัง้ ละ 1 คน
ถามี 5 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. ไดเขตเลือกตั้งละ 1 คน
และเพิ่มใหเขตเลือกตั้งที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดอีก 1 คน

การกำกับดูแล
นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ อบต.
ใหเปนไปตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับของราชการ

5

วาระการดำรงตำแหนง
นายก อบต.
มีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะ
ดำรงตำแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได ในกรณีดำรงตำแหนง
ไมครบ 4 ป ก็ใหถอื วาเปน 1 วาระและเมือ่ ไดดำรงตำแหนง 2 วาระ
ติดตอกันแลวจะดำรงตำแหนงไดอกี เมือ่ พนระยะเวลา 4 ปนบั แตวนั
พนตำแหนง

ส.อบต.
อายุของสภาองคการบริหารสวนตำบล มีกำหนดคราวละ 4 ป
นับแตวันเลือกตั้ง

หนาที่และอำนาจนายก อบต.
กำหนดนโยบายใหไมขดั ตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการ อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต.
ขอบัญญัติ ขอบังคับของทางราชการ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ
โดยมีปลัด อบต. เปนผูบ งั คับบัญชาพนักงานสวนตำบลและลูกจาง
อบต. รองนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำ
ของ อบต. ใหเปนไปตามนโยบายและมีอำนาจหนาทีอ่ น่ื ตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติหรือตามที่นายก อบต. มอบหมาย

6

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต. ประชาชนจะสามารถ
ใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

มีสัญชาติไทย
แตถาแปลงสัญชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป
ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÇÑ »ÃÐªÒª¹
Thai
0 0000 National ID Card
¹Ò§ÊÒÇxxx xxxx00000 00 0

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
Identiﬁcation Number
ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

Name Miss xxxxxx
Last name xxxxxx

·ÕèÍÂÙ‹
x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè xx xx
xxxx
Date of Birth xx
xxx xxxx
xxx
xxx xxxx xxxx xxxxx

x xx xxxx
Date of Issue

มีอายุไมต่ำกวา 18 ป
ในวันเลือกตั้ง

(à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑ

x xx xxxxµÃ
Date of Expiry

มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันเลือกตั้ง
และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายวาดวย
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด

7

หลักฐานที่ใชแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใชได)
บัตรหรือหลักฐานอืน่ ใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐออกให
ที่มีรูปถายและมีเลขประจำตัวประชาชน เชน
บัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ
ใบขับขี่
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ฯลฯ
ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐ
ªÒª¹ Thai Na
tional ID Card
0 000
¹Ò§ÊÒÇxxx xx0 00000 00 0
xx
Nam

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐª
Òª¹
Identiﬁcation
Number
ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

e Miss
Last name xxxxxxxxxx
xx

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè xx xx
xxxx
Date of Birth xx
xxx xxxx
·ÕèÍÂÙ‹ xxx
xxx xxxx xxxx xxxxx
x xx xxxx

ÇÑ¹ÍÍ¡º

x xx xxxxÑµÃ
Date of Issue

(à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑ

µÃ)

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡º

x xx xxxxÑµÃ
Date of Expiry

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
2. อยูใ นระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ไมวา คดีนน้ั จะถึงทีส่ ดุ แลวหรือไม
3. ตองคุมขังอยูโ ดยหมายของศาลหรือโดยคำสัง่ ทีช่ อบดวยกฎหมาย
4. วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
5. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกำหนด

8

การเตรียมความพรอมของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต.

1. µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×èÍ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡µÑé§
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 25 วัน
ตรวจสอบรายชื่อไดที่ที่วาการอำเภอ หรือ อบต. ที่เลือกตั้ง
หรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้ง
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน
ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มายังเจาบาน

2. ¡ÒÃà¾ÔèÁª×èÍ-¶Í¹ª×èÍ

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 10 วัน
หากพบวาตนเองหรือผูม ชี อ่ื อยูใ นทะเบียนบานของตนไมมรี ายชือ่
อยูใ นบัญชีรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ หรือเจาบานเห็นวามีชอ่ื บุคคลอืน่
อยูในทะเบียนบานของตนโดยไมไดอาศัยอยูจริงใหยื่นคำรอง
ตอนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) เพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
พรอมนำสำเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชน
หรือบัตรประจำตัวอื่นใด
ที่ทางราชการออกให
ไปแสดงดวย
ºÑÞªÕÃÒÂª×èÍ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡µÑé§

ID
Thai National
0
ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
0 0000 00000 00
àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
xxxxx
Identiﬁcation

ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

Number

¹ÒÂxxxx Miss
Name

xxxxxx
name xxxxxx

Last
xxxxxxxxx xxxx
xxxx
à¡Ô´ÇÑ¹·Õofè Birth
Date
xxxxx

·ÕèÍÂÙ‹

xxxx
xxx xxxx
xxx

4 ÁÔ.Â. 2554
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ
2011

4 June Issue
Date of

(à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

Card

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
Thai
0 0000 National ID Card
¹Ò§ÊÒÇxxx xxxx00000 00 0

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
Identiﬁcation Number
ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

Name Miss xxxxxx
Last name xxxxxx

2 ÁÔ.Â. 2560
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ
2017

2 June Expiry
Date of

·ÕèÍÂÙ‹

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑ

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè xx xx
xxxx
Date of Birth xx
xxx xxxx
xxx
xxx xxxx xxxx xxxxx

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

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑ

x xx xxxxµÃ
Date of Expiry

การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได
ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได เนื่องจากมีเหตุ
อันสมควร ใหแจงเหตุทไ่ี มอาจไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ ตอนายทะเบียนอำเภอ
(นายอำเภอ) ที ่ ต นมี ช ื ่ อ อยู  ใ นทะเบี ย นบ า น โดยทำเป น หนั ง สื อ
ซึง่ ตองระบุเลขประจำตัวประชาชน และทีอ่ ยูต ามหลักฐานทะเบียนบาน
ภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตั้ง
สามารถแจงดวยตัวเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นไปยื่นแทน หรือจัดสง
ทางไปรษณียลงทะเบียน

เหตุจำเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได
มีกิจธุระจำเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล
เจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได
เปนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุและไมสามารถเดินทาง
ไปใชสิทธิเลือกตั้งได
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
มีถิ่นที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวา 100 กิโลเมตร
ไดรับคำสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้ง
มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด
กรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดแจงเหตุไวแลว หากในวันเลือกตั้ง
เหตุดงั กลาวไดสน้ิ สุดลง ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ สามารถไปใชสทิ ธิเลือกตัง้
ที่หนวยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได
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หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

1
2
3
4

สมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. หรือ ส.ถ.หรือ ผ.ถ.
หรือสมัครรับเลือกเปน ส.ว.
สมัครรับเลือกเปนกำนันและผูใหญบาน
เขาชื่อรองขอใหถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
ดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภา
ฝายการเมือง

5

ดำรงตำแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการ
ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถิ่น
ประธานทีป่ รึกษาผูบ ริหารทองถิน่ ทีป่ รึกษาผูบ ริหาร
ทองถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น

6

ดำรงตำแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น
ผูชวยเลขานุการประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการ
รองประธานสภาทองถิ่น

การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครัง้ ละ 2 ป
11

การอำนวยความสะดวกแกคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผูสูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง
กกต. ไดจดั ใหมกี ารอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนน
แกคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุไวเปนพิเศษหรือจัดใหมี
การชวยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใตการกำกับดูแลของ กปน.
ในการชวยเหลือดังกลาว ตองใหบุคคลนั้นไดออกเสียงลงคะแนน
ดวยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เวนแตลักษณะทางกายภาพ
ทำใหไมสามารถทำเครือ่ งหมายลงในบัตรเลือกตัง้ ได ใหบคุ คลอืน่ หริอื
กปน. เปนผูกระทำการแทน โดยความยินยอมและเปนไปตามเจตนา
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุนั้น ทั้งนี้ ใหถือวาเปน
การออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

หนวยเลือกตั้ง
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§
áººáº‹§à¢µàÅ×Í¡µÑé§

ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§
áºººÑÞªÕÃÒÂª×èÍ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ลูกเสือ

อาสา

กกต.

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ Thai National ID Card
0 0000 00000 00 0
¹Ò§ÊÒÇ ªÙã¨ ã¨´Õ

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
Identiﬁcation Number
ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

Name Miss Choojai
Last name Jaidee

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè 1 Á.¤. 2525
Date of Birth 1 Jan 1982

·ÕèÍÂÙ‹

xxx xxxx xxxx xxxxx
xxx

4 ÁÔ.Â. 2554
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

4 June 2011
Date of Issue

2 ÁÔ.Â. 2560
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

(à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

2 June 2017
Date of Expiry
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ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
1 ตรวจสอบรายชื่อ

ºÑÞªÕÃÒÂª×èÍ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡µÑé§

ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่
จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไวหนาที่เลือกตั้ง

2 ยื่นหลักฐานแสดงตน
ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
Thai
0 0000 National ID Card
¹Ò§ÊÒÇxxx xxxx00000 00 0

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
Identiﬁcation Number
ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

Name Miss xxxxxx
Last name xxxxxx

·ÕèÍÂÙ‹
x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑ

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè xx xx
xxxx
Date of Birth xx
xxx xxxx
xxx
xxx xxxx xxxx xxxxx

x xx xxxxµÃ
Date of Issue

(à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑ

x xx xxxxµÃ
Date of Expiry

3 รับบัตรเลือกตั้ง
ดานในของบัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

ดานในของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

ยืน่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร
หรือหลักฐานที่ทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐออกให
ที่มีรูปถายและมีเลขประจำตัว
ประชาชน

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้ว
หัวแมมือลงที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไดแก
บัตรเลือกตั้งนายก อบต. และ
บัตรเลือกตั้ง ส.อบต.
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4 ทำเครื่องหมายกากบาท

เขาคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (x)
ลงในชองทำเครื่องหมายดังนี้
บัตรเลือกตั้งนายก อบต.
เลือกผูสมัครไดหนึ่งคน
บัตรเลือกตั้ง ส.อบต.
เลือกผูสมัครไดไมเกินหนึ่งคน
(ไมเกินจำนวนที่พึงมี)
หากไมตองการเลือกผูสมัครผูใด ใหทำเครื่องหมายกากบาท (x)
ในชองไมเลือกผูสมัครผูใด แลวพับบัตรเลือกตั้ง

5 หยอนบัตรเลือกตั้งดวยตัวเอง
้งั
ลือกต
บัตรเ

้งั
ลือกต
บัตรเ

นำบัตรเลือกตัง้ ทีพ่ บั เรียบรอยแลว
หยอนใสลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ดวยตนเอง

àÇÅÒÅ§¤Ðá¹¹àÅ×Í¡µÑé§
µÑé§áµ‹àÇÅÒ 08.00 ¹. - 17.00 ¹.
14

¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó¼Ô´¡®ËÁÒÂàÅ×Í¡µÑé§·ŒÍ§¶Ôè¹

หามมิให
1

ผู  ใ ดซึ ่ ง รู  อ ยู  แ ล ว ว า ตนเป น ผู  ไ ม ม ี ส ิ ท ธิ เ ลื อ กตั ้ ง พยายาม
ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน

2

ผูใดจงใจกระทำดวยประการใดๆ ใหบัตรเลือกตั้งที่ตนไดรับ
จาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทำ
ดวยประการใดๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได

3

ผูใ ดซึง่ มิไดมสี ญ
ั ชาติไทยเขามามีสว นชวยเหลือในการเลือกตัง้

4

ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใดๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกตั้ง

5

ผูใ ดหาเสียงเลือกตัง้ โดยวิธกี ารใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัคร นับตั้งแตเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

หาม

รับพนัน

15

6
7

ผูใดใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดถายภาพบัตรเลือกตั้ง
เพื่อใหเห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
ผูใดขาย จำหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
ในเขตเลือกตั้ง ในระหวางเวลา 18.00 น. ของวันกอน
วันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

8

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอน่ื ใดสำหรับตนเองหรือผูอ น่ื เพือ่ ลงคะแนน
เลือกหรือไมเลือกผูส มัครใดหรืองดเวนไมลงคะแนนใหแก
ผูสมัครใด

9

ผูใดกระทำการอันเปนเท็จเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัคร
ผูใดกระทำการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง
หรือเพื่อจะแกลงใหผูสมัครผูใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

10

ผูใ ดจงใจทำเครือ่ งหมายโดยวิธใี ดไวทบ่ี ตั รเลือกตัง้ นอกจาก
เครื่องหมายที่ลงคะแนน

11

ผูใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เวนแตเปน
การกระทำตามหนาที่และอำนาจ

16

การดำเนินการกรณีการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

กอนประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. มีอำนาจ : คำสั่ง กกต. ใหเปนที่สุด)

สั่งเลือกตั้งใหม

(ใบเหลือง)

สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ไวเปนการชั่วคราว
เปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป

(ใบสม)

(เมื่อ กกต. มีคำสั่งใหเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง) หรือมีคำสั่งระงับ
สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ไวเปนการชัว่ คราวเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป
(ใบสม) ให กกต. ยืน่ คำรองตอศาลอุทธรณเพือ่ พิจารณาเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตอไป)

17

หลังประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณเพื่อพิจารณา)

เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(ใบดำ)

หรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ป

(ใบแดง)

18

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

»ÃÐªØÁ
àÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹

19

การเลือกตัง้ ทองถิน่ ทีไ่ มสจุ ริตสงผลเสียหายอยางไร
ทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กกต. อาจสัง่ ใหมกี ารเลือกตัง้ ใหม ทำใหทอ งถิน่ ตองใชงบประมาณ
ซึง่ มาจากภาษีของพวกเรา เพือ่ จัดการเลือกตัง้ ใหมทำใหสน้ิ เปลือง
งบประมาณ
ไดผแู ทนทีม่ งุ เขาไปแสวงหาผลประโยชนสว นตนมากกวามุง พัฒนา
ทองถิ่น
ประชาชนและทองถิน่ จะไมไดรบั การดูแลแกไขปญหา และพัฒนา
อยางแทจริง
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การคัดคานการเลือกตั้ง
หากผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ หรือผูส มัครรับเลือกตัง้ เห็นวา การเลือกตัง้
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไมชอบดวยกฎหมาย
มีสิทธิยื่นคัดคานตอ กกต. ได
สำหรับระยะเวลาในการยื่นคัดคานนั้น อาจยื่นไดตั้งแต
วันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึง 30 วันนับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง เวนแตการคัดคานเกี่ยวกับ
1. คาใชจา ยในการเลือกตัง้ ของผูส มัคร หรือการยืน่ บัญชี
รายรับและรายจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร อาจยื่นคัดคานได
ตัง้ แตวนั เลือกตัง้ จนถึง 180 วันนับแตวนั ประกาศผลการเลือกตัง้
2. การนับคะแนนใหคดั คานในระหวางเวลาทีย่ งั นับคะแนน
ไมแลวเสร็จ หรือในกรณีคัดคานการรวมคะแนน ใหคัดคาน
กอนประกาศผลการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง
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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
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