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สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตุลาคม 2563

คำนำ

หนังสือ “คูมืือประชาชน : เลือกต้ังเทศบาล” เลมน้ี จัดทำข้ึน
เพ่ือเปนการใหความรูแกประชาชน โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับความสำคัญ
ของการปกครองสวนทองถิ่น หนาที่และอำนาจของเทศบาล
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง การใชสิทธิเลือกตั้ง ขอหาม
การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่นที่ควรรู และการมีสวนรวม
ของประชาชนในการเลือกตั้ง
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเปนอยางยิ ่งวา
คูมือประชาชนเลมนี้ จะชวยสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจ
และเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลอันจะนำไปสูการเลือกต้ังคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ
ตอไป
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การปกครองสวนทองถิ่น เปนการที่รัฐบาลกระจายอำนาจ
ใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองภายใต
บทบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาและสนองตอบ
ตอความตองการของชุมชนไดสะดวก รวดเร็ว และตรงกับ
ความประสงคของชุมชนนั้น โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนกลไกในการทำหนาท่ีแทนรัฐบาล การใชอำนาจดังกลาวจะตอง
เปนไปอยางถูกตองตรงตามเจตนารมณ รวมท้ังกอใหเกิดผลในลักษณะ
ที่เปนประโยชนตอประชาชนและทองถิ่น

ประชาชนผูเปนเจาของอำนาจ จะเปนผูกำหนดผูแทนหรือตัวบุคคล
เขาดำรงตำแหนงตางๆ เชน ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
ซ่ึงผูแทนจะตองเปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสมัครรับเลือกต้ังและไดรับการเลือกต้ังจากประชาชน
ในทองถิ่นนั้น



สถานีอนามัยที่วาการอำเภอ สถานีตำรวจ
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รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบทั่วไป

 องคการบริหารสวนจังหวัด

 เทศบาล

 องคการบริหารสวนตำบล

รูปแบบพิเศษ

 กรุงเทพมหานคร

 เมืองพัทยา

การปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทย มี 2 รูปแบบแตละรูปแบบ
แยกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
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เทศบาล

เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตชุมชนเมือง โดยเม่ือทองถ่ินใด
มีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาลใหจัดต้ังทองถ่ินน้ันๆ เปนเทศบาล
แบงเปน 3 ประเภท ข้ึนอยูกับจำนวนประชากรและรายไดของเทศบาล
ดังนี้

1. เทศบาลตำบล (ทต.) ไดแก ทองถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวง
มหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลตำบล มีรายไดพอควรแกการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายกำหนด เชน ทต.สำโรงเหนือ ทต.ทาแซะ เปนตน

2. เทศบาลเมือง (ทม.) ไดแก ทองถ่ินท่ีเปนท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด
หรือทองถิ่นที่มีประชากรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป มีรายไดพอควร
แกการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด และซ่ึงมีประกาศกระทรวง
มหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง เชน ทม.สระแกว ทม.ศรีสะเกษ
ทม.หัวหิน เปนตน

3. เทศบาลนคร (ทน.) ไดแก ทองถ่ินท่ีมีประชากรต้ังแต 50,000
คนขึ้นไป มีรายไดพอควรแกการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด
และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร เชน
ทน.อุดรธานี ทน.หาดใหญ เปนตน

ปจจุบัน (ณ วันท่ี 9 กันยายน 2563) มีเทศบาลจำนวน 2,472 แหง
แบงเปน ทต. 2,247 แหง ทม. 195 แหง และ ทน. 30 แหง
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โครงสรางการบริหาร

เทศบาล

ฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติ

สมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรี

 มาจากการเลือกตั้ง

ผูบริหาร  สภาเทศบาล

หนาที่และอำนาจ

เทศบาลมีหนาที่ตองทำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เชน การจัดทำ
บริการสาธารณะตางๆ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
การดูแลการจราจร การจัดการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ศาสนา และการฝกอบรมใหแกประชาชน รวมทั ้งการจัดการ
เพื่อสนับสนุนเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ฯลฯ ท้ังน้ีข้ึนกับ
ประเภทของเทศบาล
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การไดมาซึ่งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล

1. นายกเทศมนตรี ใชเขตเทศบาลเปนเขตเลือกตั้ง
2. สมาชิกสภาเทศบาล แบงเขตเลือกต้ังตามประเภทของเทศบาล

ดังนี้
 2.1 เทศบาลตำบล แบงเปน 2 เขตเลือกตั้ง
 2.2 เทศบาลเมือง แบงเปน 3 เขตเลือกตั้ง
 2.3 เทศบาลนคร แบงเปน 4 เขตเลือกตั้ง

ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได 1 คน
และลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลไดไมเกิน 6 คน

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชน โดยมีท่ีมาดังน้ี

การกำกับดูแล

ผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจหนาท่ีกำกับดูแลเทสบาลในจังหวัดน้ัน
ใหปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ของทางราชการ

กรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
หรือเกี ่ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีผู ใดสิ ้นสุดลง สำหรับ
เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ผูวาราชการจังหวัดจะมอบหมาย
ใหนายอำเภอปฏิบัติการแทนสำหรับเทศบาลที่อยูในอำเภอนั้น 
โดยจะกำหนดเงื่อนไขในการใชอำนาจหนาที่ไวดวยหรือไมก็ได
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วาระการดำรงตำแหนง

องคประกอบของสภาเทศบาล
สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งละ 6 คน ดังนี้
 เทศบาลตำบล มีสมาชิกสภา 12 คน 
 เทศบาลเมือง มีสมาชิกสภา  18 คน
 เทศบาลนคร มีสมาชิกสภา  24 คน

นายกเทศมนตรี 

สมาชิกสภาเทศบาล
อายุของสมาชิกสภาเทศบาล มีกำหนดคราวละ 4 ป นับแต

วันเลือกตั้ง

มีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 4 ปนับแตวันเลือกต้ัง แตจะดำรง
ตำแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได ในกรณีดำรงตำแหนงไมครบ 4 ป
ก็ใหถือวาเปน 1 วาระและเม่ือไดดำรงตำแหนง 2 วาระติดตอกันแลว
จะดำรงตำแหนงไดอีกเมื่อพนระยะเวลา 4 ปนับแตวันพนตำแหนง

 

หนาที่และอำนาจนายกเทศมนตรี

กำหนดนโยบายโดยไมขัดกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
เทศบัญญัติ นโยบาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมายบัญญัติ

โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจาง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบดูแลราชการประจำ
ของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอำนาจหนาที่อื่นตามที่
กฎหมายกำหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย
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มีสัญชาติไทย
แตถาแปลงสัญชาติ

ตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

มีอายุไมต่ำกวา 18 ป
ในวันเลือกตั้ง

มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน

ไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันเลือกตั้ง

������������������� Thai National ID Card
������������������Identi�cation Number����/�������

0 0000 00000 00 0������xxx  xxxx

����������  xx xx xxxx
������� xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx
x xx xxxx����������

Name  Miss  xxxxxxLast name xxxxxx
Date of Birth xx xxx xxxx

x xx xxxxDate of Issue (������������������)

x xx xxxx����������x xx xxxxDate of Expiry

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลประชาชน
จะสามารถใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายวาดวย
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด
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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
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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

ตรวจสอบรายชื่อไดที่ที่วาการอำเภอ หรือที่ทำการเทศบาล
ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้ง

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน
ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

มายังเจาบาน

1.

การเตรียมความพรอมของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

������������������� Thai National ID Card

������������������

Identi�cation Number

����/�������

0 0000 00000 00 0

���xxxx  xxxxx

����������  xx xx xxxx

������� xxx  xxxx xxxx xxxxx

xxx
4 ��.�. 2554
����������

Name  Miss  xxxxxx

Last name xxxxxx

Date of Birth xx xxx xxxx

4 June 2011
Date of Issue

(������������������)

2 ��.�. 2560
����������
2 June 2017
Date of Expiry

������������������� Thai National ID Card
������������������Identi�cation Number����/�������

0 0000 00000 00 0������xxx  xxxx

����������  xx xx xxxx
������� xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx
x xx xxxx����������

Name  Miss  xxxxxxLast name xxxxxx
Date of Birth xx xxx xxxx

x xx xxxxDate of Issue (������������������)

x xx xxxx����������x xx xxxxDate of Expiry



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

10

กรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดแจงเหตุไวแลว หากในวันเลือกตั้ง
เหตุดังกลาวไดส้ินสุดลง ผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถไปใชสิทธิเลือกต้ัง
ที่หนวยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได
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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

�������������
�������������������

�������������
���������������

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

หนวยเลือกตั้ง
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ลูกเสืออาสา กกต.

������������������� Thai National ID Card
������������������
Identi�cation Number

����/�������

0 0000 00000 00 0
������ ����  ����

����������  1 �.�. 2525

������� xxx  xxxx xxxx xxxxx
xxx

4 ��.�. 2554
����������

Name  Miss  Choojai
Last name  Jaidee

Date of Birth 1 Jan 1982

4 June 2011
Date of Issue (������������������)

2 ��.�. 2560
����������
2 June 2017
Date of Expiry
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ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่
จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไวหนาที่เลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง1  ตรวจสอบรายชื่อ

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้ว
หัวแมมือลงที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไดแก

บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

ดานในของบัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

ดานในของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

3  รับบัตรเลือกตั้ง

บัตรเลือกต้ังนายกเทศมนตรี

บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล

และ

2  ยื่นหลักฐานแสดงตน

บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐออกใหที่มี
รูปถายและมีเลขประจำตัวประชาชน

หรือ

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือในบัญชีรายชื่อ

(บัตรที่หมดอายุก็ใชได)
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นำบัตรเลือกต้ังท่ีพับเรียบรอยแลว
หยอนใสลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ดวยตนเอง

บัตรเล
ือกตั้ง

บัตรเล
ือกตั้ง

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

5  หยอนบัตรเลือกตั้งดวยตัวเอง

หากไมตองการเลือกผูสมัครผูใด ใหทำเครื่องหมายกากบาท (x)
ในชองไมเลือกผูสมัครผูใด แลวพับบัตรเลือกตั้ง

4  ทำเครื่องหมายกากบาท

เขาคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (x)
ลงในชองทำเครื่องหมายดังนี้
  บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
     เลือกผูสมัครไดหนึ่งคน
  บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
     เลือกผูสมัครไดไมเกินหกคน
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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



17

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
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»ÃÐªØÁ
àÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹

ลักษณะของคนที่ควรเลืือกเปนผูแทน

เปนคนที่อาศัยอยูในทองถิ่น รับรูปญหาของทองถิ่น

มีคุณธรรม มีความเสียสละ

มีการหาเสียงอยางสรางสรรค โดยไมทำผิดกฎหมาย

เขาถึงประชาชนในพื้นที่อยางสม่ำเสมอ เขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
และนำมาแกไข เสนอนโยบายที่เปนประโยชนตอประชาชน
และทองถิ่นนั้นๆ

รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา เพื่อรวมกันพัฒนาทองถิ่น

เปนแบบอยางที่ดีของการรูจักรักษาประโยชนสวนรวม

มีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย



การเลือกต้ังทองถ่ินท่ีไมสุจริตสงผลเสียหายอยางไร

ทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ประชาชนและทองถ่ินจะไมไดรับการดูแลแกไขปญหา และพัฒนา
อยางแทจริง

กกต. อาจส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม ทำใหทองถ่ินตองใชงบประมาณ
ซ่ึงมาจากภาษีของพวกเรา เพ่ือจัดการเลือกต้ังใหมทำใหส้ินเปลือง
งบประมาณ

ไดผูแทนท่ีมุงเขาไปแสวงหาผลประโยชนสวนตนมากกวามุงพัฒนา
ทองถิ่น

20
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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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âÃ¤µÔ´àª× éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò
(COVID-19)

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

ÍÂ‹ÒÅ×ÁãÊ‹Ë¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂ
áÅŒÇä»àÅ×Í¡µÑé§¡Ñ¹¹Ð¤Ð

ใหไปที่ลงคะแนนพิเศษ



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 1444  www.ect.go.th 
หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

มีโทษจำคุก 1-10 ป และปรับ 20,000-200,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ป
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