




	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำานาจเกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	การออกเสียง
ประชามติ		และการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม		และชอบด้วยกฎหมาย

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งท้องถิ่น	 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดทำาชุด
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น		โดยแยกเป็นส่วนต่าง	ๆ	ที่สำาคัญ	ได้แก ่

	 1.	 108	ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
 2. ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และวัฒนธรรม

ทางการเมือง
	 3.	 ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง	การหาเสียงและค่าใช้จ่าย 

ในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
	 4.	 ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกต้ังเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการ

เลือกตั้งและกระบวนการลงคะแนนเลือกตั้ง
	 5.				ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง
	 6.				ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกต้ังเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้ง

และกระบวนการลงคะแนนเลือกตั้งเล่มนี้	 เขียนโดย	 นายชัชวาล	 สุขหล้า	 
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมความเป็นพลเมืองนายสาโรช	 ไพเราะ	 ผู้อำานวยการ 
สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	 นายศิริชัย	 วิริยพงษ์	 ผู้อำานวยการสำานักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาจังหวัดนครราชสีมา	นายพงษ์เกตุ	เติมกิจธนสาร 
ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดสระแก้ว	
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 การปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นการกระจายอำานาจของรัฐบาล 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมาย	 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการ
ของชุมชนได้สะดวก	รวดเร็ว		และตรงกับความประสงค์ของชุมชนน้ัน		โดยมีองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นกลไกในการทำาหน้าท่ีแทนรัฐบาล		เพ่ือให้การใช้อำานาจ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
รวมทั้งก่อให้เกิดผลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น 
ประชาชนซ่ึงเป็นเจ้าของอำานาจจะเป็นผู้กำาหนดตัวบุคคลท่ีจะเข้าดำารงตำาแหน่ง
สำาคัญต่าง	 ๆ	 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู ้ซึ ่งจะมาใช้อำานาจแทน
ประชาชนโดยการดำารงตำาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เช่น	ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องเป็นพลเมืองของท้องถิ่นนั้น	 จะต้อง 
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น	ๆ	เพื่อให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรของประชาชนอย่างแท้จริง		
 

ตอนที่ 1  ความสำาคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น
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 จากความสำาคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น	 ซึ่งผู้ที่จะมาดำารงตำาแหน่ง 
สำาคัญต่าง	ๆ 	ทั้งในด้านบริหารหรือนิติบัญญัติ	ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อใช้อำานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้	 จะต้องเป็นประชาชนในท้องถิ่น  
และต้องได้รับความเห็นชอบ	โดยผ่านการเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถ่ินน้ัน
 การเลือกต้ัง	 เป็นกระบวนการท่ีประชาชนได้ใช้สิทธิของตนเองลงคะแนน
เลือกตัวแทนเพ่ือไปทำาหน้าท่ีแทนตนในการปกครองท้ังระดับประเทศและ 
ระดับท้องถิ่น	 ดังนั้น	 คุณสมบัติของผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตัวแทนได้นั้นจึงต้อง 
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นพลเมืองของประเทศ	 หรือของชุมชนท้องถิ่นนั้น	 
นอกจากน้ันแล้ว	การกำาหนดคุณสมบัติอ่ืน	ๆ	จะต้องยึดโยงและมีความสัมพันธ์ 
กับพ้ืนท่ีตลอดจนคำานึงถึงความสามารถของบุคคล	 โดยการกำาหนดคุณสมบัติ 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะต้องไม่ถูกจำากัดภายใต้ความแตกต่างใด	 ๆ	 ในฐานะพลเมือง
ของประเทศหรือชุมชนน้ัน	ๆ	
 

ตอนท่ี 2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  (1)
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 คำาว่า	“คุณสมบัติ”	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2554	ได้ให ้
ความหมายไว้ว่า	คุณงามความดี	คุณลักษณะประจำาตัวของบุคคล	ลักษณะประจำา 
ของสิ่งนั้น	ๆ	จากความหมายดังกล่าว	คงแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติ	 เป็นลักษณะ 
ที่มีอยู่ในตัวของบุคคลนั้น	ดังนั้น	การกำาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมีสิทธิ 
เลือกตั้งจึงเป็นการกำาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมีสิทธิเลือกตั้ง	 จึงเป็นการ 
กำาหนดลักษณะประจำาตัวของบุคคล	 ที่จะต้องมีครบถ้วนก่อนที่จะใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามที่กฎหมายกำาหนด
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งจะสามารถลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ได้น้ันจึงมีความสำาคัญอย่างย่ิง	 ดังจะเห็นได้จากการขาดคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติ     
ในการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกเพื่อเลือกต้ัง
ตัวแทนได้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	
พ.ศ.	2562	ได้กำาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้	ดังนี้
 1. มีสัญชาติไทย	 แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยแปลงสัญชาติต้องได้
สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี
	 2.		อายุไม่ต่ำากว่า	18	ปี	ในวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน																	
ไม่น้อยกว่า	1	ปี	นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง

ตอนที่ 3  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (2)
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 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	เป็นคุณลักษณะประจำาตัวของบุคคล																					
ซึ่งต้องมีมาก่อน	และครบถ้วนจึงสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้	แม้ถ้าบุคคลนั้น																										
จะมีคุณสมบัติครบถ้วน	ตามท่ีกำาหนดไว้แล้วก็ตาม	หากในวันเลือกต้ังบุคคลน้ัน 
มีลักษณะบางประการลักษณะใด	 ลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นหรือมีขึ้น	 ถือเป็นลักษณะ
ต้องห้ามสำาหรับบุคคลนั้นที่กฎหมายห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	 ได้กำาหนดว่าบุคคลที่ม ี
ลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง	ได้แก่
	 1.	วิกลจริต	หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
	 2.	เป็นภิกษุ	สามเณร	นักพรต	หรือนักบวช
	 3.	ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีน้ันจะถึงท่ีสุดหรือไม่
  

ตอนท่ี 4 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  (3)



คว�มรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและกระบวนก�รลงคะแนนเลือกตั้ง

5

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	กำาหนดว่าสมาชิก
สภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง	 ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้ง
หรือมาจากความเห็นชอบของสมาชิกสภาท้องถิ่น	 หรือในกรณีองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะได้มาด้วยวิธีการอื่นก็ได้	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจตนารมย์
ของรัฐธรรมนูญย้ำาชัดเจนว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 ควรมาจาก
ความเห็นชอบของประชาชน
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น	 ผู้ที่มีหน้าท่ี 
เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งนอกจากจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	 ผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดแล้วพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	 2562	กำาหนดว่า	 
เมื่อมีกรณีต้องมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินใด  
ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
เป็นผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 น่ันหมายความว่า 
ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยตำาแหน่งนั่นเอง	
  แต่อย่างไรก็ตาม	 เพื่อเป็นหลักประกันในความสุจริตและเที่ยงธรรม
ของการจัดการเลือกตั้ง	 หากพบว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นใดมีส่วนได้เสีย 
กับผู้สมัครรับเลือกต้ัง	 หรือมีพฤติการณ์อันควรเช่ือว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริต 
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง	 หรือมีเหตุจำาเป็นใด	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อาจแต่งต้ังปลัดจังหวัด	 นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอ	 เป็นผู้อำานวยการการเลือกต้ัง 

ตอนที่ 5 เจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้ง
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ประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแทน	ก็ได้ผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 มีอำานาจหน้าท่ีในการรับสมัครเลือกต้ัง	 ดำาเนินการเก่ียวกับ 
การลงคะแนน	 นับคะแนน	 และประกาศผลการนับคะแนน	 และนอกจากนี้	 
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 ผู้อำานวยการเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ยังมี
อำานาจในการประกาศกำาหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง	 แต่งตั้งและจัดอบรม
เจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้ง	 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 
และดำาเนินการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	อีกด้วย
 ผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
ผอ.กกต.ท้องถิ่น	 เปรียบเสมือนแม่บ้านที่จะช่วยขับเคลื่อนและดำาเนินการ 
จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย
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 วันน้ีเราจะมาพูดกันถึงผู้ท่ีมีบทบาทสำาคัญในการจัดการเลือกต้ังในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม	 อีกตำาแหน่งหน่ึงน่ันคือ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 ในการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละคร้ัง	 คณะกรรมการ
การเลือกต้ังจะแต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จากกลุ่มบุคคลสองประเภทคือ	 กลุ่มแรกแต่งต้ังจากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืน 
ของรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีเป็นเขตเลือกต้ังหรือในเขตอำาเภอท้องท่ี 
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันต้ังอยู่	 และกลุ่มท่ีสองแต่งต้ังจากบุคคลผู้มีสิทธิ 
เลือกต้ังซ่ึงมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ	 ท่ีมีภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัด
หรืออำาเภอน้ัน	 อีกไม่เกินสองคน	 โดยห้ามแต่งต้ังจากข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น	 ทั ้งนี ้จำานวน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งจะมี
จำานวนเท่าใดน้ัน	ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกำาหนด
 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน	 คือการเสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการกำาหนดหน่วยเลือกต้ัง
ท่ีเลือกต้ัง	 การตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 และ
การเพ่ิมช่ือหรือถอนช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 กำากับดูแลและอำานวยการการเลือกต้ัง	
การลงคะแนนเลือกต้ัง	การนับคะแนนเลือกต้ังและการประกาศผลการนับคะแนน
เลือกต้ัง	 รวมท้ังกำาหนดสถานท่ีรวบรวมผลคะแนน	 และรวบรวมผลคะแนนของ
ทุกหน่วยเลือกต้ัง	 และรายงานผลการเลือกต้ังให้ผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำา
จังหวัดเพ่ือรายงานต่อไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ัง	

ตอนที่ 6 เจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้ง



คว�มรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและกระบวนก�รลงคะแนนเลือกตั้ง

8

 คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
ก็คือตัวแทนของคณะกรรมการการเลือกต้ัง	ท่ีจะช่วยกำากับ	ติดตาม	และดูแล 
การเลือกต้ังในท้องถ่ินให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม	น่ันเอง
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 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่นของแต่ละหน่วยเลือกตั้งนั้น	 บุคคลผู้มีบทบาทสำาคัญคือเจ้าพนักงาน 
ผู้ดำาเนินการเลือกต้ัง	ซ่ึงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2562	 กำาหนดว่าก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า	 20	 วัน 
ให้ผู้อำานวยการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	หรือ	ผอ.กกต.ท้องถ่ิน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือที่เรียกสั้น	ๆ	ว่า	กกต.ท้องถิ่น	แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงาน 
ผู้ดำาเนินการเลือกต้ัง	2	ตำาแหน่งด้วยกัน
 ตำาแหน่งแรกเรียกว่า	“คณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง”	หรือ	กปน. 
จำานวนไม่น้อยกว่า	 5	คน	 มีหน้าท่ีเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนในท่ีเลือกต้ัง
และนับคะแนนของหน่วยเลือกต้ังแต่ละแห่ง
 ส่วนตำาแหน่งที่สอง	 เรียกว่า	 “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำา 
ท่ีเลือกต้ัง”	 หรือ	 รปภ.	 อย่างน้อย	 2	 คนเพ่ือทำาหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและ 
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง	 ซึ่งทั้งสอง
ตำาแหน่งกฎหมายกำาหนดให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	 นับแต่
วันท่ีได้รับแต่งต้ังจนพ้นจากภารกิจหน้าท่ี
 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากในบางคร้ังการเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อาจมีการเลือกพร้อมกันท้ังตำาแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงอาจกำาหนดให้มีการแต่งต้ัง	กปน.	มากกว่า	5	คน 
ต่อหน่วยเลือกต้ังก็ได้
 

ตอนที่ 7 กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำาที่เลือกตั้ง (รปภ.)
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 นอกจากน้ี	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ	 กปน.	 และ	 รปภ.	 สำาหรับการ 
เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็ว	ๆ	นี้มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เราคุ้นชิน  
เช่น	รปภ.	อาจเข้ามาช่วยปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยเลือกต้ังในภารกิจหน้าท่ีของ	กปน.
ก็ได้จากเดิมที่เราเห็น	 รปภ.	 จะทำาหน้าที่เพียงรักษาความสงบเรียบร้อยเพียง
อย่างเดียว	หรือ	กรณี	กรรมการประจำาหน่วยมาปฏิบัติหน้าท่ีไม่ครบตามท่ี	ผอ.กกต.
ท้องถ่ินแต่งต้ังไว้	 เดิมที	 ให้	 กปน.	 ท่ีเหลืออยู่แต่งต้ังผู้มีสิทธิเลือกต้ังทำาหน้าท่ีแทน
จนกว่าบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังจะมาปฏิบัติหน้าท่ี	 แต่ในกฎหมายใหม่	 กรณีน้ี 
กปน.	ต้องรายงานให้	ผอ.กกต.ท้องถ่ินแต่งต้ังผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาทำาหน้าท่ีแทน	กปน. 
จะแต่งตั้งกันเองไม่ได้อีกแล้ว	 ทั้งนี้	 ก็เพื่อทำาให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต 
และเท่ียงธรรม	น่ันเอง
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 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินในอดีตท่ีผ่านมา 
เรามักจะคุ้นชินกับคำาว่า	 “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำาที่เลือกตั้ง”  
หรือ รปภ.	 แต่ในการเลือกต้ังคร้ังต่อไปเราจะได้ยินช่ือ	 “เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
สงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง”	เพิ่มมาอีกตำาแหน่งหนึ่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	 กำาหนดว่าให้ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ	 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอำาเภอ		จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกต้ัง 
ตามท่ีผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ	 
โดยให้มีหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในเขตเลือกต้ัง	
อำานวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจร	รวมท้ังสนับสนุนและช่วยเหลือ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และผู้อำานวยการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 รวมท้ังเป็นผู้รับแจ้ง
กรณีมีผู้ร้องว่ามีการทำาผิดกฎหมายเลือกต้ังท้องถ่ิน
 จะเห็นได้ว่าภารกิจของเจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกต้ังน้ี
ไม่ได้ปฏิบัติงานประจำา	 ณ	 สถานท่ีเลือกต้ัง	 เหมือน	 รปภ.	 บทบาทอำานาจหน้าท่ี
จึงไม่ทับซ้อนกัน	 แต่เป็นแรงเสริมอีกแรงหนึ่งในการทำาให้การเลือกตั้งเป็นไป 
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม

ตอนที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง
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 ในวันเลือกต้ัง	เม่ือถึงเวลา		08.00	น.	ประธานกรรมการประจำาหน่วย
เลือกตั้งได้กล่าวเปิด	การออกเสียงลงคะแนนแล้ว	 การใช้สิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนมีขั้นตอนดังนี้
 1. ตรวจสอบรายชื่อและลำาดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้ 
หน้าทเีลือกตั้ง
 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
 3. หลักฐานในการขอใช้สิทธิเลือกต้ัง	ได้แก่	บัตรประจำาตัวประชาชน 
หรือบัตรประจำาตัวประชาชนที่หมดอายุ	 หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ	หรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย	และหมายเลขประจำาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
	 4.	 รับบัตรเลือกต้ังให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือช่ือ	หรือพิมพ์ลายน้ิวมือ 
ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 และท่ีต้นข้ัวบัตรเลือกต้ัง	 แล้วรับบัตรเลือกต้ัง 
และหลักฐานแสดงตน	เพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน
 5. ทำาเคร่ืองหมายกากบาท	 เม่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้รับบัตรเลือกต้ังแล้ว 
ให้ไปยังคูหาลงคะแนนแล้วทำาเคร่ืองหมายกากบาท	 (x)	 เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน
จำานวนสมาชิกสภาท้องถ่ิน	หรือผู้บริหารท้องถ่ิน	หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด 
ให้ทำาเคร่ืองหมายกากบาท	(x)	ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
 6. นำาบัตรเลือกต้ังหย่อนลงใส่ลงในหีบบัตรเลือกต้ัง	 เม่ือทำาเคร่ืองหมาย
ลงในบัตรเลือกต้ังเสร็จแล้ว	 นำาบัตรเลือกต้ังท่ีพับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตร
เลือกต้ังด้วยตนเอง

ตอนที่ 9 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
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 1. เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว	กปน.	ต้องนับคะแนนโดยเปิดเผยและ
ห้ามเล่ือนหรือประวิงเวลา
 2. ระหว่างการนับคะแนนห้ามมิให้ผู้ใด	ซ่ึงไม่มีอำานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
กระทำาการใด	ๆ	ต่อบัตรเลือกต้ัง
 3.	การวินิจฉัยบัตรดี	+	เสีย	เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด
 4. เมื่อรวมผลคะแนน	ณ	ที่เลือกตั้งเสร็จแล้ว	 ให้	 กปน.	ประกาศผล 
การนับคะแนนของหน่วยเลือกต้ังน้ัน	และรายงานผลต่อ	กกต.	ท้องถ่ิน	เพ่ือรวบรวม 
ผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง	 เพื่อประกาศผลการนับคะแนน  
ของเขตเลือกต้ังน้ันต่อไป
 5. ผู้สมัครท่ีจะได้รับเลือกต้ังต้องได้คะแนนอยู่ในลำาดับท่ีจะได้รับเลือก
ตามจำานวนท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังน้ัน	 และได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงท่ี 
ไม่เลือกผู้ใด
 6. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด	 มีผู้สมัครไม่เกินจำานวนท่ีจะพึงมี
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน	 ผู้จะได้รับเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	10	ของจำานวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งนั้น	 และมากกว่าคะแนนเสียง 
ท่ีไม่เลือกผู้ใด	
 

ตอนที่ 10 การนับคะแนนและ 
การประกาศผลการนับคะแนน
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 7.	การคัดค้านการเลือกต้ัง	ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	หรือผู้สมัครย่ืนคำาคัดค้าน 
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึง	 30	 วัน	 นับแต่วันประกาศผล 
การเลือกตั้ง	 ยกเว้นคัดค้านเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร	 ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้ง
จนถึง	180	วัน	นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง
 8. การคัดค้านเก่ียวกับการนับคะแนนให้คัดค้านระหว่างท่ียังนับคะแนน 
ไม่แล้วเสร็จ	การคัดค้าน	การรวมคะแนนให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนน
ท่ีหน่วยลงคะแนน
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ตอนที่ 11 การเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

 1. 	ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง	ถ้า	กกต.		มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 

ผู้สมัครผู้ใดทำาหรือเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นทำา	 สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจทำาให้ 

การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม		หรือรู ้แล้วไม่ระงับการกระทำานั้น		 

ให้	กกต.	สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	ไม่เกินหนึ่งใบ	(ใบส้ม)

 2. ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง	ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื ่อว่า 

การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 แต่ผู ้สมัครรับเลือกตั้ง 

มิได้เป็นผู้กระทำาหรือรู้เห็นกับการกระทำานั้นให้	กกต.	มีอำานาจสั่งให ้

เลือกต้ังใหม่	(ใบเหลือง)

 3. 	เมื่อ	กกต.	สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้ใดแล้ว		ให้ยื่นคำาร้อง 

ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค	เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	

(ใบแดง)	หรือถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	(ใบดำา)		แล้วแต่กรณี		เป็นเวลาสิบปี 

		 4.	เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว	 มีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามี 

ผู้กระทำาให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 ให้	 กกต.	 

ยื่นคำาร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค	 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ัง	(ใบแดง)	หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง	(ใบดำา)	กับผู้กระทำาน้ัน		

แล้วแต่กรณี		เป็นเวลาสิบปี








