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สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
กรกฎาคม 2562

คำนำ
หนังสือ “คูมืือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล” เลมนี้ จัดทำขึ้น

เพื่อเปนการใหความรูแกประชาชน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญ
ของการปกครองสวนทองถิ่น หนาที่และอำนาจของเทศบาล
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง การใชสิทธิเลือกตั้ง ขอหาม
การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่นที่ควรรู และการมีสวนรวม
ของประชาชนในการเลือกตั้ง
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเปนอยางยิ่งวา
คูมือประชาชนเลมนี้ จะชวยสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจ
และเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลอันจะนำไปสูการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ
ตอไป
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การกำกับดูแล

องคประกอบของเทศบาล

วาระการดำรงตำแหนง

หนาที่และอำนาจนายกเทศบาล

คุณสมบัติของผูสิทธิเลือกตั้ง

หลักฐานที่ใชแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
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โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ลักษณะของคนที่ควรเลือกเปนผูแทน
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โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย
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¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹

การปกครองสวนทองถ่ิน คือ การท่ีรัฐบาลกระจายอำนาจ
ใหประชาชนในทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง
โดยเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ตัดสินใจเลือก
ผูแทนของตน เขาไปทำหนาที่เปนผูบริหารทองถิ่นหรือ
สมาชิกสภาทองถิ่น มีอิสระในการบริหาร การจัดทำบริการ
สาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
การเงินและการคลัง ภายใตการกำกับดูแลของรัฐและ
บทบัญญัติของกฎหมาย



สถานีอนามัยที่วาการอำเภอ สถานีตำรวจ

2

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
หนาท่ีตามกฎหมายกำหนด เชน ทต.สำโรงเหนือ ทต.ทาแซะ เปนตน

2. เทศบาลเมือง (ทม.) ไดแก ทองถ่ินท่ีเปนท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด
หรือทองถ่ินท่ีมีประชากรเกิน 10,000 คน มีรายไดพอควรแกการปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะเปนเทศบาลเมือง เชน ทม.สระแกว ทม.ศรีสะเกษ ทม.หัวหิน
เปนตน

3. เทศบาลนคร (ทน.) ไดแก ทองถ่ินท่ีมีประชากรเกิน 50,000 คน
มีรายไดพอควรแกการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด และซึ่งมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร เชน ทน.อุดรธานี
ทน.หาดใหญ เปนตน

ปจจุบัน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) มีเทศบาลจำนวน 2,442 แหง
แบงเปน ทต. 2,233 แหง ทม. 179 แหง และ ทน. 30 แหง
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โครงสรางการบริหาร

เทศบาล

ฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติ

สมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรี

 มาจากการเลือกต้ัง

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 ใชเขตเทศบาลเปนเขตเลือกต้ัง
2. สมาชิกสภาเทศบาล แบงเขตเลือกต้ังตามประเภทของเทศบาล

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

ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได 1 คน
และลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลไดไมเกิน 6 คน

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชน โดยมีท่ีมาดังน้ี

การกำกับดูแล
ผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจหนาท่ีกำกับดูแลเทสบาลในจังหวัดน้ัน

ใหปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ของทางราชการ

กรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
หรือเกี ่ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีผู ใดสิ ้นสุดลง สำหรับ
เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ผูวาราชการจังหวัดจะมอบหมาย
ใหนายอำเภอปฏิบัติการแทนสำหรับเทศบาลที่อยูในอำเภอนั้น 
โดยจะกำหนดเงื่อนไขในการใชอำนาจหนาท่ีไวดวยหรือไมก็ได
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วาระการดำรงตำแหนง

องคประกอบของสภาเทศบาล
สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง

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

นายกเทศมนตร ี

สมาชิกสภาเทศบาล
อายุของสมาชิกสภาเทศบาล มีกำหนดคราวละ 4 ป นับแต

วันเลือกต้ัง

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

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

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลประชาชน

จะสามารถใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังไดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

และคุณสมบัติอ่ืนตามที่กฎหมายวาดวย
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด



8

บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรท่ีหมดอายุก็ใชได)
บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐออกให
ท่ีมีรูปถายและมีเลขประจำตัวประชาชน เชน
      บัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ
      ใบขับขี่
      หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ฯลฯ

บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกต้ัง

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
ท่ีทางราชการออกให
ไปแสดงดวย

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 10 วัน
2.

µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×èÍ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡µÑé§

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 25 วัน
ตรวจสอบรายชื่อไดที่ที่วาการอำเภอ หรือที่ทำการเทศบาล

ท่ีเลือกต้ังหรือบริเวณใกลเคียงกับท่ีเลือกต้ัง
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 x
xxx 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
ในการเลือกตั้ง ส.ท. และนายกเทศมนตรี



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

การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได

เหตุจำเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได
มีกิจธุระจำเปนเรงดวนท่ีตองเดินทางไปพื้นท่ีหางไกล
เจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกต้ังได
เปนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุและไมสามารถเดินทาง
ไปใชสิทธิเลือกต้ังได
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
มีถิ่นท่ีอยูหางไกลจากท่ีเลือกต้ังเกินกวา 100 กิโลเมตร
ไดรับคำสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาท่ีนอกเขตเลือกต้ัง
มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ี กกต. กำหนด

10

กรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังไดแจงเหตุไวแลว หากในวันเลือกต้ัง
เหตุดังกลาวไดส้ินสุดลง ผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถไปใชสิทธิเลือกต้ัง
ท่ีหนวยเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ังได
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หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

1
สมัครรับเลือกต้ังเปน 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 หรือคณะท่ีปรึกษาผูบริหารทองถิ่น

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 และลำดับท่ี
จากบัญชีรายชื่อ ท่ีประกาศไวหนาท่ีเลือกต้ัง

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

1  ตรวจสอบรายช่ือ

2  ยื่นหลักฐานแสดงตน

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้ว
หัวแมมือลงท่ีตนขั้วบัตรเลือกต้ัง
รับบัตรเลือกต้ัง 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
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นำบัตรเลือกต้ังท่ีพับเรียบรอยแลว
หยอนใสลงในหีบบัตรเลือกต้ัง
ดวยตนเอง

บัตรเลือกต้ัง
บัตรเลือกต้ัง

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

5  หยอนบัตรเลือกตั้งดวยตัวเอง

หากไมตองการเลือกผูสมัครผูใด ใหทำเคร่ืองหมายกากบาท (x)
ในชองไมเลือกผูสมัครผูใด แลวพับบัตรเลือกต้ัง

4  ทำเคร่ืองหมายกากบาท
เขาคูหาลงคะแนนทำเคร่ืองหมายกากบาท (x)
ลงในชองทำเคร่ืองหมายดังนี้
  บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
     เลือกผูสมัครไดหนึ่งคน
  บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
     เลือกผูสมัครไดไมเกินหกคน
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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
หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกต้ัง

ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใดๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกต้ัง

5

4

ผูใดจงใจกระทำดวยประการใดๆ ใหบัตรเลือกต้ังท่ีตนไดรับ
จาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทำ
ดวยประการใดๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรท่ีใชได

2

ผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามามีสวนชวยเหลือในการเลือกต้ัง3

รับพนัน

หามหาม
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ผูใดใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณใดถายภาพบัตรเลือกต้ัง
เพื่อใหเห็นเคร่ืองหมายลงคะแนนในคูหาเลือกต้ัง

ผูใดขาย จำหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
ในเขตเลือกตั้ง ในระหวางเวลา 18.00 น. ของวันกอน
วันเลือกต้ังหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกต้ัง

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน เพ่ือลงคะแนน
เลือกหรือไมเลือกผูสมัครใดหรืองดเวนไมลงคะแนนใหแก
ผูสมัครใด

ผูใดกระทำการอันเปนเท็จเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัคร
ผูใดกระทำการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกต้ัง
หรือเพื่อจะแกลงใหผูสมัครผูใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
หรือสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง

7

9

6

8

ผูใดจงใจทำเคร่ืองหมายโดยวิธีใดไวท่ีบัตรเลือกต้ัง นอกจาก
เคร่ืองหมายท่ีลงคะแนน

10

ผูใดนำบัตรเลือกต้ังออกไปจากท่ีเลือกต้ัง เวนแตเปน
การกระทำตามหนาท่ีและอำนาจ

11
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การดำเนินการกรณีการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

กอนประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. มีอำนาจ : คำส่ัง กกต. ใหเปนที่สุด)

(ใบเหลือง)
ส่ังเลือกตั้งใหม

ส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ไวเปนการช่ัวคราว 
เปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป
(ใบสม)

(เม่ือ กกต. มีคำสั่งใหเลือกต้ังใหม (ใบเหลือง) หรือมีคำสั่งระงับ
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังไวเปนการช่ัวคราวเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป
(ใบสม) ให กกต. ย่ืนคำรองตอศาลอุทธรณเพ่ือพิจารณาเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตอไป)



18

เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(ใบดำ)

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ป
(ใบแดง)

หลังประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณเพื่อพิจารณา)

หรือ
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คนท่ีควรเปนผูแทนของทองถิ่น ควรมีลักษณะตอไปดังนี้
 เปนคนท่ีอาศัยอยูในทองถิ่น รับรูปญหาของทองถิ่น
 มีคุณธรรม มีความเสียสละ
 มีการหาเสียงอยางสรางสรรค โดยไมทำผิดกฎหมาย
 เขาถึงประชาชนในพื้นที่อยางสม่ำเสมอ เขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
 และนำมาแกไข เสนอนโยบายที่เปนประโยชนตอประชาชน
 และทองถิ่นนั้นๆ
 รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
 ในการแกไขปญหา เพื่อรวมกันพัฒนาทองถิ่น
 เปนแบบอยางท่ีดีของการรูจักรักษาประโยชนสวนรวม
 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
กอนประกาศผลการนับคะแนนท่ีหนวยเลือกต้ัง
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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



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