
¤Ù‹Á×Í»ÃÐªÒª¹¤Ù‹Á×Í»ÃÐªÒª¹
ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ¾ÅàÁ×Í§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáÅÐ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ¾ÅàÁ×Í§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáÅÐ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§

“ªØ´¤ÇÒÁÃÙŒ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§·ŒÍ§¶Ôè¹”“ªØ´¤ÇÒÁÃÙŒ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§·ŒÍ§¶Ôè¹”

เทศบาลอบจ. อบต.

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

ศาลาวาการ
เมืองพัทยา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

พิมพครั้งที่ :  1 
พิมพเมื่อ : สิงหาคม 2563

จำนวนที่พิมพ :  200,000 เลม

ที่ปรึกษา : 
พันตำรวจเอก จรุงวิทย ภุมมา
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายเมธา  ศิลาพันธ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายไพบูลย  เหล็กพรหม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ผูเรียบเรียง :
นายชัชวาล  สุขหลา
ผูอำนวยการสำนักบริหารการเลือกต้ังและการออกเสียงประชามติ 2
รอยตำรวจเอก นิยม เพ็ชรโกมล
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมความเปนพลเมือง
นายพัฒนพงศ อินทรวารี
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาเครือขายการเลือกตั้ง
นางสุดใจ สุอรุณ
รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมความเปนพลเมือง
นางสาวสุธิดา  โชคพระสมบัติ
รองผูอำนวยการสำนักพัฒนาเครือขายการเลือกตั้ง
พนักงานฝายสรางสรรคสื่อและนวัตกรรมสารสนเทศเพื่อสรางพลเมือง



สถานีอนามัย
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หนังสือ “คู่มืือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ
และการเลือกต้ัง : ชุดความรู้การเลือกต้ังท้องถ่ิน” เล่มน้ี จัดทำข้ึน
เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะได้ใช้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวไป
ใช้สิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังท้องถ่ินในระดับต่างๆ มีเน้ือหาเก่ียวกับ
หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ควรรู้และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
ประชาชนเล่มนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเห็น
ความสำคัญของการเลือกต้ังท้องถ่ิน อันจะนำไปสู่การเลือกต้ังคุณภาพ
โดยพลเมืองคุณภาพต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

สิงหาคม 2563

คำนำ



สารบัญ
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

1

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

ประชาชนผูเปนเจาของอำนาจ จะเปนผูกำหนดผูแทนหรือตัวบุคคล
เขาดำรงตำแหนงตางๆ เชน ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
ซ่ึงผูแทนจะตองเปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสมัครรับเลือกต้ังและไดรับการเลือกต้ังจากประชาชน
ในทองถิ่นนั้น

การปกครองสวนทองถิ่น



สถานีอนามัยที่วาการอำเภอ สถานีตำรวจ

2

หนาที่และอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน1

จัดใหมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร2

จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก3

การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ทางน้ำและท่ีสาธารณะ
รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4

คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม5

บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร6

สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ7

การศึกษาอบรม และสุขอนามัยของประชาชน8

บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น 

9
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การปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบทั่วไป1.
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

เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีขนาดใหญมาก เปนเมืองหลวง
ของประเทศที่เปนศูนยกลางของความเจริญในทุกดาน แบงเขต
การปกครองเปน 50 เขต โครงสรางการบริหาร ประกอบดวย
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนฝายบริหาร และสภากรุงเทพมหานคร
เปนฝายนิติบัญญัติ

2.2 เมืองพัทยา

เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ มีจำนวนและความหนาแนนของประชากรมาก
จัดต้ังข้ึนเพ่ือใหสามารถบริหารการจัดทำบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ
และมีความคลองตัว โครงสรางการบริหารประกอบดวย นายกเมืองพัทยา
เปนฝายบริหาร และสภาเมืองพัทยาเปนฝายนิติบัญญัติ

4

ทั้งนี้ ผูบริหารและสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละรูปแบบมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน โดยผูบริหาร
มีจำนวน 1 คน สวนสมาชิกสภาซ่ึงเปนฝายนิติบัญญัติจะมีจำนวน
เทาใดเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ



5

โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงออกเปน 2 ฝาย
และมีหนาที่ ดังนี้

โครงสรางและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ฝายสภาทองถิ่น มีหนาที่ ดังนี้

ออกขอบัญญัติ เทศบัญญัติ (ที่ไมขัดตอกฎหมาย) เชน การใช
น้ำประปาหมูบาน การกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ

ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นประจำป

ใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจำป

ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิ่น
เชน การตรวจสอบการรับและการใชจายงบประมาณของทองถ่ิน
วาเปนไปตามที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นและแผน
การใชจายงบประมาณประจำปหรือไม การตั้งกระทูถาม
ผูบริหารทองถิ่นอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ เปนตน
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การกำกับดูแล
อบจ. ผูวาราชการจังหวัด

เทศบาล ผูวาราชการจังหวัด 
สำหรับเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล
ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบหมายให
นายอำเภอปฏิบัติการแทนสำหรับเทศบาล
ที่อยูในอำเภอนั้น

อบต. นายอำเภอ

กทม. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เมืองพัทยา ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี

การกำกับดูแล

ฝายผูบริหารทองถิ่น มีหนาที่ ดังนี้

บริหารกิจการของทองถิ่นใหเปนไปตามขอบัญญัติและแผน
พัฒนาทองถิ่น

จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และงบประมาณรายจายประจำปและ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเสนอสภาทองถ่ินเพ่ือใหความเห็นชอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตอสภาทองถิ่น
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มีสัญชาติไทย
แตถาแปลงสัญชาติ

ตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

มีอายุไมต่ำกวา 18 ป
ในวันเลือกตั้ง

มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน

ไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันเลือกตั้ง

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชนIdentification Number

ชื่อ/นามสกุล
0 0000 00000 00 0นางสาวxxx  xxxx

เกิดวันที่  xx xx xxxx
ท่ีอยู xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx

x xx xxxx
วันออกบัตร

Name  Miss  xxxxxxLast name xxxxxx

Date of Birth xx xxx xxxx

x xx xxxx
Date of Issue (เจาพนักงานออกบัตร)

x xx xxxx
วันออกบัตรx xx xxxx
Date of Expiry

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ในการเลือกต้ังทองถ่ิน ประชาชนจะสามารถใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังได
ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายวาดวย
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด
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บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้ง
เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

เปนภิกษุ สามเณร
นักพรตหรือนักบวช

อยูในระหวางถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้น
จะถึงที่สุดแลวหรือไม

มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นกำหนด

วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ

หลักฐานที่ใชแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

บัตรประจำตัวประชาชน

(บัตรที่หมดอายุก็ใชได)

บัตรหรือหลักฐานท่ีทางราชการหรือหนวยงานของรัฐออกใหหรือ

เชน บัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ใบขับข่ี พาสปอรต เปนตน

ประเทศไทย
Kingdom of Thailand

ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล
Private Car Driving Lience

ฉบับที่ 55048013 No. 55048013

วันอนุญาต XX XXXXXX XXXX วันสิ้นอายุ XX XXXXXX XXXX
Issue Date XX XXXXXX XXXX Expiry Date XX XXXXXX XXXX

ชื่อ น.ส. XXXX  XXXXXXX

Name MISS XXXX  XXXXXXX

เกิดวันที่ XX XXXX XXXX

Birth Date XX XXXX XXXX

เลขประจำตัวประชาชน / ID No. X XXXX XXXX XX X

นายทะเบียน กรุงเทพมหานคร Bangkok

(มีรูปถาย) (มีเลขประจำตัวประชาชน)
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การเตรียมความพรอมของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทองถิ่น

ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ยื่นคำรองตอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเพื่อขอ
เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อพรอมนำสำเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชน
หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกใหไปแสดงดวย

หากพบวา

ตนเองหรือผูมีชื่อ
อยูในทะเบียนบาน

ไมมีรายชื่ออยูในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ขอเพิ่มชื่อ

ไมนอยกวา 25 วัน

ตรวจสอบไดท่ีท่ีวาการอำเภอ/ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/
ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้ง

ตรวจสอบจากเอกสารท่ีแจงรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังมายังเจาบาน

กอนวันเลือกตั้ง

ไมนอยกวา 15 วัน

ไมนอยกวา 10 วัน

เจาบาน

เห็นวามีชื่อบุคคลอื่นอยูใน
ทะเบียนบานของตน
โดยไมไดอาศัยอยูจริง

ขอถอนชื่อ



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
มีถิ่นที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวา 100 กิโลเมตร
ไดรับคำสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้ง
มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

กรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดแจงเหตุไวแลว หากในวันเลือกตั้ง
เหตุดังกลาวไดส้ินสุดลง ผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถไปใชสิทธิเลือกต้ัง
ที่หนวยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได

10
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หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ 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

บัตรเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

หนวยเลือกตั้ง
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ลูกเสืออาสา กกต.

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน

Identification Number

ชื่อ/นามสกุล

0 0000 00000 00 0
นางสาว ชูใจ  ใจดี

เกิดวันที่  1 ม.ค. 2525

ที่อยู xxx  xxxx xxxx xxxxx
xxx

4 มิ.ย. 2554
วันออกบัตร

Name  Miss  Choojai
Last name  Jaidee

Date of Birth 1 Jan 1982

4 June 2011
Date of Issue (เจาพนักงานออกบัตร)

2 มิ.ย. 2560
วันออกบัตร
2 June 2017
Date of Expiry
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ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่
จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไวหนาที่เลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง1  ตรวจสอบรายชื่อ

2  ยื่นหลักฐานแสดงตน

3  รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐออกใหที่มี
รูปถายและมีเลขประจำตัวประชาชน

หรือ

บัตรเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่น

บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น 

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือบนขั้วบัตร

บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

ดานในของบัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

ดานในของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือในบัญชีรายชื่อ
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บัตรเล
ือกตั้ง

บัตรเล
ือกตั้ง

เวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 17.00 น.

5  หยอนบัตรเลือกตั้งดวยตัวเอง

4  ทำเครื่องหมายกากบาท

4.1 เขาคูหา 4.2 ทำเครื่องหมาย
กากบาท (x) ลงใน
ชองทำเครื่องหมาย

บัตรเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้ง

4.3 พับบัตรเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
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การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น

หามมิให

ผู ใดซึ ่งรู อยู แลววาตนเปนผู ไมมีสิทธิเลือกตั ้งพยายาม
ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน

1

ผูใดหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัคร นับตั้งแตเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใดๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกตั้ง

5

4

ผูใดจงใจกระทำดวยประการใดๆ ใหบัตรเลือกตั้งที่ตนไดรับ
จาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทำ
ดวยประการใดๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได

2

ผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามามีสวนชวยเหลือในการเลือกต้ัง3

รับพนัน

หามหาม
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ผูใดใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดถายภาพบัตรเลือกตั้ง
เพื่อใหเห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

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

ผูใดกระทำการอันเปนเท็จเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัคร
ผูใดกระทำการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง
หรือเพื่อจะแกลงใหผูสมัครผูใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

7

9

6

8

ผูใดจงใจทำเคร่ืองหมายโดยวิธีใดไวท่ีบัตรเลือกต้ัง นอกจาก
เครื่องหมายที่ลงคะแนน

10

ผูใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เวนแตเปน
การกระทำตามหนาที่และอำนาจ

11
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การดำเนินการกรณีการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

กอนประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. มีอำนาจ : คำสั่ง กกต. ใหเปนที่สุด)

(ใบเหลือง)
สั่งเลือกตั้งใหม

สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ไวเปนการชั่วคราว 
เปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป
(ใบสม)

(เมื่อ กกต. มีคำสั่งใหเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง) หรือมีคำสั่งระงับ
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังไวเปนการช่ัวคราวเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป
(ใบสม) ให กกต. ย่ืนคำรองตอศาลอุทธรณเพ่ือพิจารณาเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตอไป)
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เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(ใบดำ)

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ป

(ใบแดง)

หลังประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณเพื่อพิจารณา)

หรือ

ซื้อเสียง ขายสิทธิ
ผิดทั้งผูใหและผูรับ
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ลักษณะของคนที่ควรเลืือกเปนผูแทน

ประชุม
เสนอความคิดเห็น

เปนคนที่อาศัยอยูในทองถิ่น รับรูปญหาของทองถิ่น

มีคุณธรรม มีความเสียสละ

มีการหาเสียงอยางสรางสรรค โดยไมทำผิดกฎหมาย

เขาถึงประชาชนในพื้นที่อยางสม่ำเสมอ เขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
และนำมาแกไข เสนอนโยบายที่เปนประโยชนตอประชาชน
และทองถิ่นนั้นๆ

รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา เพื่อรวมกันพัฒนาทองถิ่น

เปนแบบอยางที่ดีของการรูจักรักษาประโยชนสวนรวม

มีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
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การเลือกต้ังทองถ่ินท่ีไมสุจริตสงผลเสียหายอยางไร

ทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ประชาชนและทองถ่ินจะไมไดรับการดูแลแกไขปญหา และพัฒนา
อยางแทจริง

กกต. อาจส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม ทำใหทองถ่ินตองใชงบประมาณ
ซ่ึงมาจากภาษีของพวกเรา เพ่ือจัดการเลือกต้ังใหมทำใหส้ินเปลือง
งบประมาณ

ไดผูแทนท่ีมุงเขาไปแสวงหาผลประโยชนสวนตนมากกวามุงพัฒนา
ทองถิ่น
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การคัดคานการเลือกตั้ง

ยื่นคัดคานตอ กกต. ตั้งแตวันที่ประกาศ
ใหมีการเลือกตั ้งจนถึง 30 วันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้ง

เวนแตการคัดคานเกี่ยวกับ

คาใชจายในการเลือกตั้งของ
ผูสมัคร หรือการย่ืนบัญชีรายรับ
และรายจายในการเลือกตั้ง
ของผูสมัคร อาจย่ืนคัดคานได
ต้ังแตวันเลือกต้ังจนถึง 180 วัน
นับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง

การนับคะแนนใหคัดคาน
ในระหวางเวลาท่ียังนับคะแนน
ไมแลวเสร็จ หรือในกรณีคัดคาน
การรวมคะแนน ใหคัดคาน
กอนประกาศผลการนับคะแนน
ที่หนวยเลือกตั้ง

หากผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกตั้งเห็นวา
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตน
สมัครรับเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที ่ยงธรรม
หรือไมชอบดวยกฎหมาย
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àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

อสม.

วัดอุณหภูมิ2

อุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศา

ย่ืนหลักฐานแสดงตน

ถอดหนากากและ
สวมหนากากคืน

4ลางมือดวยแอลกอฮอล5

8 รับบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ

บัตรเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้ง

ลางมือดวยแอลกอฮอล7

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

อสม.

11 ลางมือดวยแอลกอฮอล

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

บัตรเลือกตั้ง
ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§ ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§

บัตรเลือกตั้ง

ãÊ‹ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§
´ŒÇÂµÑÇàÍ§

10 ใสบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

ลงลายมือชื่อในบัญชี
รายชื่อและบนตนขั้วบัตร
6

9 เขาคูหาลงคะแนน

กรณอีุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศา

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

อสม.

ลางมือดวยแอลกอฮอล3

ตรวจสอบรายชื่อ

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃàÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

1
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ใหไปที่ลงคะแนนพิเศษ
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