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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พิมพครั้งที่ : 1
พิมพเมื่อ : พฤศจิกายน ๒๕๖๓
จํานวนที่พิมพ : ๔๕,๐๐๐ เลม
ที่ปรึกษา :

พันตํารวจเอก จรุงวิทย ภุมมา
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายแสวง บุญมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายณัฏฐ เลาสีหสวกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายกิตติพงษ บริบูรณ
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารการเลือกตัง้ และการออกเสียงประชามติ ๑
รักษาการในตําแหนง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูเขียน :

นายเมธา ศิลาพันธ
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะผูจัดทํา :

นายชัชวาล สุขหลา
ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารการเลือกตัง้ และการออกเสียงประชามติ 2
รอยตํารวจเอก นิยม เพ็ชรโกมล
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเปนพลเมือง
นางสุดใจ สุอรุณ
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเปนพลเมือง
นางสาวจรัสขวัญ ชาวเรือ
ผูอ าํ นวยการฝายสรางสรรคสอื่ และนวัตกรรมสารสนเทศเพือ่ สรางพลเมือง
พนักงานฝายสรางสรรคสอื่ และนวัตกรรมสารสนเทศเพือ่ สรางพลเมือง

อบต.

เทศบาล

โรงเรียน

อบจ.

คํานํา
หนังสือ “108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น” เลมนี้
เขียนโดย นายเมธา ศิลาพันธ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้
เพือ่ ใหเครือขายพลเมืองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดศึกษา
ทําความเขาใจถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและนําไปใชเผยแพร
ให ค วามรู ความเขาใจแกประชาชนทั่วไป
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้
จะชวยสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญของการเลือกตัง้
ทองถิ่น และใครขอขอบคุณเครือขายตางๆ ที่ใหความรวมมือในการสราง
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และการสรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และหวังวาทุกคน
จะรวมกันเผยแพรความรูเ กีย่ วกับเลือกตัง้ ทองถิน่ ทีถ่ กู ตองอยางทัว่ ถึง อันจะนํา
ไปสูก ารเลือกตัง้ คุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพตอไป
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สารบัญ
ความรูเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทย

1

ความรูเกี่ยวกับเขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งทองถิ่น

6

ความรูเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น

12

ความรูเกี่ยวกับเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น

14

ความรูเกี่ยวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งทองถิ่น

16

ความรูเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้งทองถิ่น

2๒

ความรูเกี่ยวกับคาใชจายและการหาเสียงเลือกตั้งทองถิ่น

2๗

ความรูเกี่ยวกับการลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้ง

๓๑

ความรูเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งทองถิ่น

3๕

ความรูเกี่ยวกับการคัดคานการเลือกตั้งทองถิ่น
และการกระทําที่เปนความผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น

3๗

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

๔๕

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ความรูเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น
ของประเทศไทย
1.

ถาม การปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญอยางไร

ตอบ การปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญตอการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เนือ่ งจากเปนระบอบการปกครองทีม่ กี ารจัดตัง้ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขึ้นในทองที่ตางๆ เพื่อใหเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
ที่จะมีสวนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวาตนเองนั้นมีสวนไดสวนเสียกับ
การบริหารของรัฐที่ดีหรือไมดี การใหบริการเกิดประโยชนหรือความเสียหาย
ตอตนเอง ซึง่ จะเปนการฝกการเรียนรูก ารปกครองระบอบประชาธิปไตย ทําใหเกิด
การฝกฝนตนเองใหมบี ทบาทตอการปกครองและเขามามีสว นรวมในการรับรู
ปญหาและแสวงหาแนวทางการแกไขทีถ่ กู ตองมีประสิทธิภาพ หากการปกครอง
สวนทองถิ่นมีความเขมแข็งยอมจะมีสวนในการลดภาระของรัฐบาลกลาง
2. ถาม การปกครองสวนทองถิ่นมีประวัติและความเปนมาอยางไร

ตอบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรงริเริ่ม

การปฏิรูปการเมือง โดยใหสิทธิทางการเมืองการปกครองแกประชาชน
ในการที่จะเลือกสรรผูปกครองของตนเอง จึงทรงมีพระราชดําริใหทดลอง
จัดหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ในป พ.ศ. 2440 ไดแกสุขาภิบาลกรุงเทพ
ตอมาในป พ.ศ. 2448 ไดขยายกิจการไปยังสุขาภิบาลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสงคราม
(ตอ)
ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร
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เมืองพัทยา

1

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่ม
การจัดตั้งดุสิตธานี เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูการปกครองตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยแท เนื่องจากรูปแบบของดุสิตธานีจะมีการจําลองกลไก
และสถาบันทางการเมืองที่สมบูรณ ครบถวน และในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดทรงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
จัดตั้งเทศบาลขึ้น
สํ า หรั บ การประกาศให มี พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาลและการจั ด ตั้ ง
สภาจังหวัดมีขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในป พ.ศ. 2476
และมีการตราพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลในป พ.ศ. 2499
พระราชบั ญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518
และพระราชบัญญัตกิ ารปกครองเมืองพัทยา พ.ศ. 2521
3.

ถาม ลั ก ษณะและองค ป ระกอบของการปกครองส ว นท อ งถิ่ น

ทีส่ าํ คัญมีอะไรบาง

ตอบ 1. เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล

2. มีความสัมพันธกับราชการบริหารสวนกลางในฐานะหนวยงาน
ระดับรองของรัฐ
3. มีสภาของผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งหรือการสรรหาตามที่
กฎหมายบัญญัติ
4. มีอิสระในการปกครองตนเอง
5. มีเขตการปกครองที่ชัดเจน
6. มีงบประมาณของตนเอง
7. มีบุคลากรปฏิบัติงานเปนของตนเอง
8. มีอํานาจทองที่ที่จําเปนสําหรับการจัดบริการสาธารณะ
9. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่น

เทศบาล

อบต.

2

โรงเรียน

อบจ.
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4.

ถาม รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นมีกี่รูปแบบ อะไรบาง

ตอบ การปกครองสวนทองถิ่น มี 2 รูปแบบ ไดแก
1. รูปแบบทั่วไป ประกอบดวย
1.1 องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
1.2 เทศบาล
1.3 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
2. รูปแบบพิเศษ ประกอบดวย
2.1 กรุงเทพมหานคร
2.2 เมืองพัทยา

5.

ถาม โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ประกอบดวยอะไรบาง

ตอบ โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
1. สภาทองถิ่น
2. ผูบริหารทองถิ่น

6.

ถาม องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีหนาทีแ่ ละอํานาจอยางไรบาง

ตอบ มีหนาที่และอํานาจในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ การจัดทํา

กิจกรรมสาธารณะเพือ่ ประโยชนของประชาชนในทองถิน่ ตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชน
ในทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร
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7.

ถาม การบริการสาธารณะ (Public Service) มีความหมายอยางไร

ตอบ หมายถึง การตอบสนองความตองการของสังคม หรือสมาชิกของสังคม

ทีจ่ ะไดรบั บริการจากรัฐในเรือ่ งทีเ่ อกชนเองไมสามารถตอบสนองดวยตนเองได
เชน การคุมครองความปลอดภัย สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการตางๆ
โดยรัฐอาจจัดทําเอง หรือใหเอกชนดําเนินการภายใตการกํากับของรัฐ
8.

ถาม กิจกรรมสาธารณะ (Public Activities) มีความหมายอยางไร

ตอบ หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคม หรือสาธารณะประโยชนเปนกิจกรรม

ทีร่ ฐั สงเสริมใหสมาชิกของสังคมมีสว นรวมปฏิบตั ติ นใหเปนประโยชนตอ สวนรวม
ตามความสมัครใจในกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อใหสมาชิกของสังคมแสดง
ความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ (Public Mind)
9.

ถาม รัฐมีหนาที่ตอทองถิ่นอยางไรบาง

ตอบ รัฐตองดําเนินการใหทองถิ่นมีรายไดของตนเอง โดยจัดระบบภาษี

หรือจัดสรรภาษีทเี่ หมาะสม รวมทัง้ สงเสริมพัฒนาการหารายไดหรือใหสามารถ
ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ การจัดทํากิจกรรมสาธารณะ รวมทัง้ การสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิน่ นอกจากนีร้ ฐั ตองจัดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐตองทําเพียงเทาที่จําเปน เพื่อคุมครองประชาชนหรือปองกันการทุจริต
การใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน
และปองกันการกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสวนทองถิ่น

เทศบาล

อบต.
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โรงเรียน

อบจ.
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10. ถาม สมาชิกสภาทองถิน่ ประเภทตางๆ มีวาระการดํารงตําแหนงกีป่ 
นับแตเมื่อใด

ตอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง
11. ถาม ผูบริหารทองถิ่นตางๆ มีที่มาอยางไร และมีวาระการดํารง
ตําแหนงอยางไร

ตอบ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ นัน้ และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวนั เลือกตัง้
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได โดยเมือ่ ดํารงตําแหนงติดตอกัน
2 วาระแลวจะดํารงตําแหนงไดอีกเมื่อพน 4 ป นับแตวันพนจากตําแหนง

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

สถานีตำรวจ
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ความรูเกี่ยวกับเขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งทองถิ่น
12. ถาม เขตเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไวอยางไร

ตอบ เขตเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบล กําหนดไว ดังนี้

1. เขตเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ใชเขตหมูบาน
เปนเขตเลือกตั้ง เวนแตหมูบานใดมีราษฎรไมถึง 25 คน ใหรวมหมูบานนั้น
กับหมูบานที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน เพื่อใหมีจํานวนราษฎรถึง 25 คน โดยนับ
จํานวนราษฎร ณ วันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง
2. เขตเลือกตั้งของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใชเขตองคการ
บริหารสวนตําบลเปนเขตเลือกตั้ง
13. ถาม กฎหมายกํ า หนดองค ป ระกอบของสภาองค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลไว อยางไรบาง

ตอบ สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกทีม่ าจากการเลือกตัง้

โดยตรงของประชาชน เขตเลือกตั้งละ 1 คน โดยสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ส.อบต.) ของแตละตําบล จะตองมีจํานวนอยางนอย 6 คน
หากตําบลใดมี 1 เขตเลือกตัง้ 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 รี าษฎรมากทีส่ ดุ
2 เขตเลือกตั้งแรก
(ตอ)
เทศบาล

อบต.

6

โรงเรียน

อบจ.

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

ถามี 5 เขตเลือกตั้ง

ใหมี ส.อบต. ไดเขตเลือกตั้งละ 1 คน
แล ว เพิ่ ม ให เ ขตเลื อ กตั้ ง ที่ มี ร าษฎร
มากที่สุดอีก 1 คน

14. ถาม เขตเลือกตั้งเทศบาลกําหนดไวอยางไร

ตอบ เขตเลือกตั้งเทศบาลกําหนดไว ดังนี้

1. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
1.1 เทศบาลตําบล ใหแบงเขตเทศบาลตําบล เปน 2 เขตเลือกตั้ง
1.2 เทศบาลเมือง ใหแบงเขตเทศบาลเมือง เปน 3 เขตเลือกตั้ง
1.3 เทศบาลนคร ใหแบงเขตเทศบาลนคร เปน 4 เขตเลือกตั้ง
2. เขตเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใชเขตเทศบาลเปนเขตเลือกตั้ง

15. ถาม กฎหมายกําหนดองคประกอบของสภาเทศบาลไวอยางไรบาง

ตอบ สภาเทศบาลประกอบดวย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน เขตเลือกตั้งละ 6 คน ทําใหเทศบาลตําบลมีสมาชิก 12 คน
เทศบาลเมืองมีสมาชิก 18 คน และเทศบาลนครมีสมาชิก 24 คน
16. ถาม เขตเลือกตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดไวอยางไร

ตอบ เขตเลือกตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดไว ดังนี้

1. เขตเลือกตัง้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหใชเขตอําเภอ
เปนเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่อําเภอใดมีสมาชิกไดเกินกวา 1 คน ใหแบงเขต
อําเภอเปนเขตเลือกตั้ง เทากับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ที่จะพึงมีในอําเภอนั้น
2. เขตเลือกตั้งนายกองคก ารบริห ารส วนจั ง หวั ด ใช เขตจั ง หวั ด
เปนเขตเลือกตั้ง
ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

สถานีตำรวจ
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17. ถาม กฎหมายกํ า หนดองค ป ระกอบของสภาองค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัดไวอยางไรบาง

ตอบ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน โดย
จังหวัดใดมีราษฎรไมเกิน 500,000 คน มีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดได 24 คน
จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน
มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได 30 คน
จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แตไมเกิน 1,500,000 คน
มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได 36 คน
จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน
มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได 42 คน
และจังหวัดใดที่มีราษฎรเกิน 2,000,000 คนขึ้นไป มีสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดได 48 คน
18. ถาม เขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกําหนดไวอยางไร

ตอบ 1. เขตเลือกตัง้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหถอื เขต (เขตปกครอง)

เปนเขตเลือกตั้ง ถาเขต (เขตปกครอง) ใด มีจํานวนราษฎรเกิน 150,000 คน
ให แ บ ง เขต (เขตปกครอง) นั้นออกเปนเขตเลื อ กตั้ ง ตามจํ า นวนสมาชิ ก
สภากรุงเทพมหานครที่จะพึงมี โดยแตละเขตเลือกตั้งตองมีจํานวนราษฎร
ใกลเคียงกัน
2. เขตเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใชเขตกรุงเทพมหานคร
เปนเขตเลือกตั้ง

เทศบาล

อบต.
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โรงเรียน

อบจ.

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

19. ถาม กฎหมายกําหนดองคประกอบของสภากรุงเทพมหานคร
ไวอยางไรบาง

ตอบ สภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

จํานวนเขต (ปกครอง) ละ 1 คน
แตถาเขต (ปกครอง) ใดมีราษฎรเกิน 150,000 คน ใหมีสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร เพิม่ ขึน้ 1 คน ตอจํานวนราษฎรทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุก 150,000 คน
เศษของ 150,000 คน ถาเกิน 75,000 คน ใหมสี มาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เพิม่ ขึน้ อีก 1 คน โดยปจจุบนั กรุงเทพมหานครมีเขต (ปกครอง) จํานวน 50 เขต
(ปกครอง)
20. ถาม เขตเลือกตั้งเมืองพัทยากําหนดไวอยางไร

ตอบ เขตเลือกตั้งเมืองพัทยากําหนดไว ดังนี้

1. เขตเลือกตั้งเมืองพัทยา ใหแบงเขตเมืองพัทยาเปน 4 เขตเลือกตั้ง
2. เขตเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ใชเขตเมืองพัทยาเปนเขตเลือกตั้ง

21. ถาม กฎหมายกําหนดองคประกอบของสภาเมืองพัทยาไวอยางไรบาง

ตอบ สภาเมืองพัทยา ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนเขตเลือกตั้งละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

สถานีตำรวจ
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22. ถาม หลักเกณฑทสี่ าํ คัญในการแบงเขตเลือกตัง้ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ตองแบงเขตเลือกตั้งมีอะไรบาง

ตอบ ในการแบงเขตเลือกตัง้ ตองจัดใหมจี าํ นวนราษฎรในแตละเขตเลือกตัง้

ใกลเคียงกันมากที่สุด และพื้นที่ของแตละเขตเลือกตั้งตองติดตอกัน เวนแต
ตามสภาพพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหไมอาจแบงเขตเลือกตั้ง
ใหมพี นื้ ทีต่ ดิ ตอกันไดจะกําหนดใหเขตเลือกตัง้ มีพนื้ ทีไ่ มตดิ ตอกันเทาทีจ่ าํ เปนก็ได
ในการกําหนดเขตเลือกตัง้ จะใชแนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแมนาํ้
เปนแนวเขตเลือกตั้งก็ได
23. ถาม การนั บ จํ า นวนราษฎรเพื่ อ นํ า มาใช ใ นการพิ จ ารณา
แบงเขตเลือกตั้งมีหลักเกณฑอยางไร

ตอบ ใหนบั จํานวนราษฎรจากประกาศจํานวนราษฎรของสํานักทะเบียนกลาง

ทีป่ ระกาศในปสดุ ทายกอนปทมี่ กี ารเลือกตัง้ มาใชในการพิจารณาแบงเขตเลือกตัง้

24. ถาม หนวยเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมีวิธี
การกําหนดอยางไร

ตอบ ใหใชเขตของหมูบ า นเปนเขตของหนวยเลือกตัง้ ในกรณีทหี่ มูบ า นใด

มีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนนอย จะรวมหมูบานเปนหนวยเลือกตั้งเดียวกันก็ได
สําหรับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแนน
อาจกําหนดใหใชแนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแมนาํ้ เปนแนวเขต
ของหนวยเลือกตัง้ ก็ได หนวยเลือกตัง้ ใหถอื เกณฑผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ หนวยเลือกตัง้
ละ 1,000 คน เปนประมาณ

อบต.
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เทศบาล

โรงเรียน

อบจ.

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

25. ถาม ใครเปนผูก าํ หนดหนวยเลือกตัง้ และตองกําหนดหนวยเลือกตัง้
เมื่อใด

ตอบ ผูอ าํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนผูก าํ หนด

หน ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ จ ะพึ ง มี ใ นเขตเลื อ กตั้ ง โดยจะกํ า หนดก อ นวั น เลื อ กตั้ ง
ไมนอยกวา 25 วัน
ในกรณีที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้งใหดําเนิน
การกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 10 วัน เวนแตเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย
เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ เหตุ จํ า เป น อย า งอื่ น อาจดํ า เนิ น การน อ ยกว า 10 วั น
กอนวันเลือกตั้งก็ได
26. ถาม ใครเปนผูกําหนดที่เลือกตั้ง และมีวิธีการกําหนดอยางไร

ตอบ ผอู าํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนผูก าํ หนด

ทีเ่ ลือกตัง้ โดยกําหนดสถานทีท่ ปี่ ระชาชนเขาออกไดสะดวกในหนวยเลือกตัง้ นัน้ ๆ
และหากเห็นวาจะเปนการอํานวยความสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัย
ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง จะกําหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได
แตตองอยูบริเวณใกลเคียงกับหนวยเลือกตั้งนั้น

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

สถานีตำรวจ
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ความรูเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น
27. ถาม กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น
ไวอยางไร

ตอบ ใหจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแตวันที่สมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่นดํารงตําแหนงครบวาระหรือภายใน 60 วันนับแตวันที่
พนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น พ น จากตํ า แหน ง เพราะเหตุ อื่ น ใด
นอกจากครบวาระ ถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไ มถงึ 180 วัน จะไมจดั
ใหมีการเลือกตั้งก็ได
28. ถาม ในกรณีมกี ารจัดการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ แทนตําแหนง
ที่วาง เพราะเหตุอนื่ นอกจากครบวาระ จะนับอายุการดํารงตําแหนง
ของผูไ ดรบั เลือกตั้งอยางไร

ตอบ สมาชิกภาพของผูไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
ใหเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เหลืออยู

29. ถาม ใครเปนผูมีหนาที่ในการประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

ตอบ ผู  อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เปนผูมีหนาที่
ประกาศใหมีการเลือกตั้ง

อบต.
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108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

30. ถาม ในการประกาศให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ
ผูบริหารทองถิ่น จะตองกําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งอยางไร

ตอบ วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ตองประกาศใหเริ่มรับสมัครไมเกิน 10 วัน

นับแตประกาศใหมกี ารเลือกตัง้ และตองกําหนดวันรับสมัครไมนอ ยกวา 5 วัน
31. ถาม ใครเปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่
หรือผูบ ริหารทองถิน่

ตอบ องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบคาใชจายในการเลือกตั้ง

ทั้งหมด เวนแต
1. ค า ใช จ  า ยของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และผู  อํ า นวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด
2. ค า ใช จ  า ยที่ เ กิ ด จากกรณี ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง กํ า หนด
ให มี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนโดยวิ ธี อื่ น ที่ มิ ใช ก ารใช บั ต รเลื อ กตั้ ง สํ า หรั บ
การเลือกตั้ง เฉพาะคาใชจายในการจัดหาหรือจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือ
ในการออกเสียงลงคะแนนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรับผิดชอบ
แตคณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดคาใชอุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ได

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

สถานีตำรวจ
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ความรูเกี่ยวกับเจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
32. ถาม คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่
มีจาํ นวนเทาใด

ตอบ กรุงเทพมหานครและองคการบริหารสวนจังหวัดมีคณะกรรมการ

ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 คน
สวนเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 คน
33. ถาม ใครเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และมีวธิ กี ารแตงตัง้ อยางไร

ตอบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยแตงตัง้ จากขาราชการและเจาหนาทีอ่ นื่
ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่อยูในจังหวัดที่เปนเขตเลือกตั้ง หรือในเขตอําเภอทองที่
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตั้งอยู โดยจะแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มี
ภูมิลําเนาในเขตจังหวัดหรืออําเภอนั้นแลวแตกรณี ซึ่งมิไดเปนขาราชการ
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐจํานวนไมเกิน 2 คน ดวยก็ได
ในการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ประจํ า องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นจะแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมได เวนแตเปนการแตงตั้งเพื่อทําหนาที่
เลขานุการและผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
อบต.
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โรงเรียน

อบจ.

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

34. ถาม ใครเปนผูทําหนาที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ตอบ หัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี

การเลือกตั้ง เปนผูทําหนาที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น
35. ถาม ใครเปนผูแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจํา
หนวยเลือกตั้ง และมีวิธีการแตงตั้งอยางไร

ตอบ ผู  อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ เปนผูแ ตงตัง้ เจาพนักงานผูด าํ เนินการเลือกตัง้ ประจําหนวยเลือกตัง้
จากผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
1. กรณีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ และผูบ ริหารทองถิน่ พรอมกัน
ใหมีคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน 9 คน
2. กรณีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ใหมีคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน 7 คน
3. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อยางนอย 2 คน

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น
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ความรูเกี่ยวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งทองถิ่น
36. ถาม ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง

ตอบ 1. มีสัญชาติไทย ถาเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองได

สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป
2. มีอายุ 18 ป ในวันเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
37. ถาม ในกรณี ที่ ผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ย า ยทะเบี ย นบ า นออกจาก
เขตเลือกตัง้ หนึง่ ไปยังอีกเขตเลือกตัง้ หนึง่ ในองคกรปกครองสวนทองถิน่
เดียวกัน ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต
เลือกตัง้ ใหมไมครบ 1 ป ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ รายดังกลาวจะใชสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นอยางไร

ตอบ 1. ผูมีสิทธิเลือกตั้งรายดังกลาวสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

ผูบ ริหารทองถิน่ ไดในเขตเลือกตัง้ ทีต่ นมีชอื่ อยูใ นทะเบียนบาน (ในเขตเลือกตัง้
ที่ตนยายไปอยูใหม)
2. ผูมีสิทธิเลือกตั้งรายดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนยายไปอยูใหมแตสามารถขอเพิ่มชื่อ
เพือ่ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ ในเขตเลือกตัง้ เดิม (ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน) ที่ตนมีชื่อในทะเบียนครั้งสุดทายติดตอกัน
ไมนอยกวา 1 ป

อบต.
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โรงเรียน

อบจ.

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

38. ถาม บุ ค คลใดบ า งที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น บุ ค คลต อ งห า ม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

ตอบ 1. ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

2. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะสิ้นสุดแลว
หรือไม
3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
4. วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
5. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนด

39. ถาม กฎหมายกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูสมัคร
รับเลือกตั้งไวอยางไร

ตอบ ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งไดไมเกินจํานวน

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง ดังนี้
1. เลือก ส.อบต. ไดไมเกินจํานวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น และเลือก
นายก อบต. ได 1 คน
ถามี 1 เขตเลือกตัง้ เลือก ส.อบต. ไดไมเกินเขตเลือกตัง้ ละ 6 คน
ถามี ๒ เขตเลือกตัง้ เลือก ส.อบต. ไดไมเกินเขตเลือกตัง้ ละ ๓ คน
ถามี ๓ เขตเลือกตัง้ เลือก ส.อบต. ไดไมเกินเขตเลือกตัง้ ละ ๒ คน
ถามี ๔ เขตเลือกตัง้ ใหเลือก ส.อบต. ไดเขตเลือกตัง้ ละ 1 คน เวนแต
เขตเลือกตัง้ ใดมีจาํ นวนราษฎรมากทีส่ ดุ 2 เขตเลือกตัง้ แรก ใหเขตเลือกตัง้ นัน้
เลือก ส.อบต. เพิม่ ขึน้ อีกเขตเลือกตัง้ ละ ๑ คน
ถามี ๕ เขตเลือกตัง้ ใหเลือก ส.อบต. ไดเขตเลือกตัง้ ละ 1 คน เวนแต
เขตเลือกตัง้ ใดมีจาํ นวนราษฎรมากทีส่ ดุ ใหเขตเลือกตัง้ นัน้ เลือก ส.อบต. เพิม่ ขึน้
อีก ๑ คน
(ตอ)
ศาลาวาการ
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2. เลือก ส.ทต. ได 6 คน เลือก ส.ทม. ได 6 คน เลือก ส.ทน. ได 6 คน
และเลือกนายกเทศมนตรี ได 1 คน
3. เลือก ส.อบจ. ได 1 คน และเลือกนายก อบจ. ได 1 คน
4. เลือก ส.เมืองพัทยา ได 6 คน และเลือกนายกเมืองพัทยาได 1 คน
40. ถาม ในการเลือกตั้งครั้งใด ถาผูมีสิทธิไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได
จะตองดําเนินการอยางไร

ตอบ ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ตองแจงเหตุทไี่ มอาจไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ ตอนายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตทองที่
ดวยตนเอง หรือทําเปนหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดสง
ทางไปรษณียล งทะเบียน โดยตองแจงเหตุดงั กลาวภายใน 7 วันกอนวันเลือกตัง้
หรือภายใน 7 วัน นับแตวันเลือกตั้ง
41. ถาม เหตุ ที่ ไ ม อ าจไปใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ ส ามารถแจ ง เหตุ
ตอนายทะเบียนมีอะไรบาง

ตอบ 1. มีกิจธุระจําเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล

2. เจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได
3. เป น คนพิก ารหรือทุพ พลภาพ หรือสู ง อายุ ไ ม ส ามารถเดิ นทาง
ไปใชสิทธิเลือกตั้งได
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5. มีถิ่นที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวา 100 กิโลเมตร
6. ไดรับคําสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้ง
7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

อบต.
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42. ถาม ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไดแจงเหตุตอนายทะเบียนแลว
แตนายทะเบียนเห็นวาเหตุทแี่ จงนัน้ มิใชเหตุอนั สมควร ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้
ดังกลาวจะดําเนินการอยางไรไดบา ง

ตอบ ผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวสามารถไปยื่นอุทธรณวาเหตุที่ตนแจงนั้น

เปนเหตุอันสมควรทําใหไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งไดตอผูอํานวยการ
การเลือกตัง้ ประจําจังหวัด โดยตองไปยืน่ อุทธรณภายใน 30 วันนับแตวนั เลือกตัง้

43. ถาม ผลจากการที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิได
แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือไดแจงเหตุแลวแตเหตุนั้น
มิใชเหตุอันสมควร มีอยางไร

ตอบ ผูนั้นจะถูกจํากัดสิทธิเลือกตั้ง ดังตอไปนี้

1. สมัครรับเลือกตัง้ เปน ส.ส. หรือ ส.ถ.หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเปน ส.ว.
2. สมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบาน
3. เขาชื่อรองขอใหถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ.
4. ดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
5. ดํารงตําแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น
ผูช ว ยเลขานุการผูบ ริหารทองถิน่ ประธานทีป่ รึกษาผูบ ริหารทองถิน่ ทีป่ รึกษา
ผูบริหารทองถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น
6. ดํารงตําแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น ผูชวยเลขานุการ
ประธานสภาทองถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาทองถิ่น

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น
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ศาลาวาการ
เมืองพัทยา

19

44. ถาม ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเปนผูเสียสิทธิเนื่องจากไมไดไปใชสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กอนหนาที่จะมี
พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่
พ.ศ. 2562 ใชบังคับ จะยังคงเปนผูเสียสิทธิตอไปหรือไม

ตอบ การเสียสิทธิดงั กลาวของผูน นั้ เปนอันสิน้ สุดลงนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 ใชบังคับ
(17 เมษายน 2562)
45. ถาม ใครเปนผูม หี นาทีจ่ ดั ทําและประกาศบัญชีรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้

ตอบ ผูอํานวยการทะเบียนกลาง มีหนาที่จัดทํารายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

หลังจากนั้น นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น จะเปนผูลงนามและ
ปดประกาศบัญชีรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ กอนวันเลือกตัง้ ไมนอ ยกวา 25 วัน

46. ถาม ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานพบวาบัญชีรายชื่อ
ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไมมชี อื่ ของตนเอง หรือพบวามีชอื่ ผูอ นื่ ซึง่ มิใชผมู สี ทิ ธิ
เลือกตั้งอยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือ
เจาบานจะตองดําเนินการอยางไร

ตอบ ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานสามารถแจงตอ นายทะเบียนอําเภอ/
นายทะเบียนทองถิ่น (ทําการแทนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) โดยทําเปนหนังสือกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 10 วัน
เพื่อใหเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใหถูกตอง
ตรงกับความเปนจริง

อบต.
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47. ถาม กรณีใดบางที่กฎหมายใหสันนิษฐานวาเปนการยายบุคคล
เขามาในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบ

ตอบ 1. การยายบุคคลตั้งแต 5 คนขึ้นไป ซึ่งไมมีชื่อสกุลเดียวกับเจาบาน

เขามาในทะเบียนบานเพือ่ ใหบคุ คลดังกลาวมีสทิ ธิเลือกตัง้ ทีจ่ ะมีขนึ้
ภายใน 2 ป นับแตวันที่ยายเขามาในทะเบียนบาน
2. การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยบุคคลนัน้ มิไดอาศัยอยูจ ริง
3. การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมิไดรบั ความยินยอมจากเจาบาน
ทัง้ นี้ ตามความในขอ 1. ไมใหใชบงั คับกับหนวยงานของรัฐ สถานศึกษา
หรื อ สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดที่ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประกาศกําหนดที่ยายเจาหนาที่ นักศึกษา พนักงานของตน หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น
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ความรูเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้งทองถิ่น
48. ถาม ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นตองมีอายุเทาใด

ตอบ 1. ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ตองมีอายุ

ไมตํ่ากวา 25 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
2. ผูม สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เปนผูบ ริหารทองถิน่ ตองมีอายุไมตาํ่ กวา
35 ปนับถึงวันเลือกตั้ง
49. ถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ตองจบการศึกษาหรือมีประสบการณในการทํางานหรือไม อยางไร

ตอบ 1. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ไมกําหนดวาตองจบ

การศึกษาหรือประสบการณการทํางานในระดับใด
2. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่น ตองจบการศึกษาหรือ
มีประสบการณการทํางาน ดังนี้
2.1 องคการบริหารสวนตําบล ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิก
สภาตําบล สมาชิกสภาทองถิน่ ผูบ ริหารทองถิน่ หรือสมาชิกรัฐสภา
2.2 เทศบาล ตองสําเร็จการศึกษาไมตาํ่ กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือ
สมาชิกรัฐสภา
2.3 องคการบริหารสวนจังหวัด ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูบริหารทองถิ่นหรือ
สมาชิกรัฐสภา
2.4 กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ต อ งสํ า เร็ จการศึ ก ษา
ไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
อบต.
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50. ถาม ผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จะสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นไดหรือไม

ตอบ กฎหมายกํ า หนดให ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
หรือผูบริหารทองถิ่น ตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเทานั้น

51. ถาม กฎหมายกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบ ริหารทองถิน่ ตองมีชอื่ ในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนระยะเวลาใด

ตอบ ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่สมัครรับเลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง
52. ถาม ค า ธรรมเนี ย มการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
กําหนดไวอยางไร

ตอบ คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น กําหนดไว

ดังนี้

1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
3. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
4. สมาชิกสภาเทศบาลนคร
5. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
6. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
7. สมาชิกสภาเมืองพัทยา

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

สถานีตำรวจ

1,000
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3,000
5,000
2,000
10,000
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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53. ถาม ค า ธรรมเนี ย มการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
กําหนดไวอยางไร

ตอบ คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น กําหนดไว ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล
2. นายกเทศมนตรีตําบล
3. นายกเทศมนตรีเมือง
4. นายกเทศมนตรีนคร
5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
6. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
7. นายกเมืองพัทยา

2,500
5,000
8,000
10,000
30,000
50,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

54. ถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ตองยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีหรือไม อยางไร

ตอบ ตองยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลา

ติดตอกัน 3 ป นับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้ง หากเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได
ตองทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี
ไวดวย
55. ถาม ผูส มัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร หรือผูส มัคร
รับเลือกเปนสมาชิกวุฒสิ ภา หรือผูส มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถิ่น จะมาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นอื่น ไดหรือไม

ตอบ ไมได

อบต.
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56. ถาม ในการสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ สําหรับเขตเลือกตัง้
ที่มีสมาชิกสภาทองถิ่นไดมากกวา 1 คน ผูสมัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งดังกลาวจําเปนตองสมัครรับเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือไม

ตอบ ตามขอ ๙๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ วาดวยการเลือกตัง้

สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไมไดกาํ หนดใหผสู มัคร
ยื่นใบสมัครเปนกลุมได และหากกรณีที่มีผูประสงคยื่นใบสมัครพรอมกัน
หลายคนหรือยื่นกอนเวลารับสมัครและไมอาจตกลงกันได ใหใชวิธีจับสลาก
ระหวางผูสมัครที่มายื่นพรอมกันหรือยื่นกอนเวลารับสมัคร
57. ถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
จะถอนการสมัครไดหรือไม อยางไร

ตอบ เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งแลว ผูสมัคร
จะถอนจากการสมัครไมได

58. ถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ทีไ่ มมชี อื่ ในประกาศรับสมัครเลือกตัง้ มีสทิ ธิดาํ เนินการอยางไรไดบา ง

ตอบ มีสิทธิยื่นคํารองพรอมพยานหลักฐาน ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดที่จัดใหมีการเลือกตั้ง ภายใน 3 วันนับแตวันที่
ประกาศรายชื่ อ ผูสมัครรับเลือกตั้ง ในการนี้ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
จะตองมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

สถานีตำรวจ

ศาลาวาการ
เมืองพัทยา
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59. ถาม ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหถอนชื่อบุคคลใด
ออกจากบัญ ชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ ง บุ ค คลดั งกล า วมี สิท ธิ
ดําเนินการอยางไรไดบาง

ตอบ มีสิทธิยื่นอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว

ตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคทีม่ เี ขตอํานาจ คําวินจิ ฉัยของศาลอุทธรณ
หรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด
60. ถาม หากผูสมัครรับเลือกตั้งประสงคจะสงตัวแทนไปประจําอยู
ณ ที่เลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองดําเนินการอยางไร

ตอบ จะตองยื่นหนังสือแตงตั้งตัวแทนของตนตอผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ กอนวันเลือกตัง้ ไมนอ ยกวา 7 วัน โดยแตงตัง้
ไดแหงละ 1 คน
61. ถาม คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ ห รื อ
วิธีการสังเกตการณของตัวแทนผูสมัครรับเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้ง
ไวอยางไรบาง

ตอบ ตัวแทนผูส มัครรับเลือกตัง้ ตองอยูใ นทีซ่ งึ่ จัดไว ณ ทีเ่ ลือกตัง้ ทีส่ ามารถ

มองเห็นการปฏิบตั งิ านของเจาพนักงานประจําหนวยเลือกตัง้ ได โดยหามมิให
กระทําหรือกลาวโตตอบกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหรือระหวางกันเอง
และตองปฏิบัติตนตามที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งแจงใหปฏิบัติ
หากตัวแทนผูส มัครรับเลือกตัง้ เห็นวาเจาพนักงานผูด าํ เนินการเลือกตัง้
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ม ถูก ตอง ใหทัก ทวงตามแบบทั ก ท วงและวิ ธีก ารทั ก ท วง
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

อบต.
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108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

ความรูเกี่ยวกับคาใชจาย
และการหาเสียงเลือกตั้งทองถิ่น
62. ถาม กฎหมายกํ า หนดจํ า นวนเงิ น ค า ใช จ  า ยในการเลื อ กตั้ ง
ของผูสมัครรับเลือกตั้งไวหรือไม อยางไร

ตอบ กฎหมายกําหนดใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศ

กําหนดจํานวนเงินคาใชจา ยในการเลือกตัง้ ของผูส มัครรับเลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
63. ถาม ในการกําหนดคาใชจา ยในการเลือกตัง้ ของผูส มัครรับเลือกตัง้
ทองถิน่ จะตองคํานึงถึงปจจัยอะไร

ตอบ 1. ขนาดพืน้ ที่ และลักษณะทางภูมศิ าสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
2. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
3. จํานวนหนวยเลือกตั้ง
4. ดัชนีราคาผูบริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย

64. ถาม การใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่นของผูสมัครรับเลือกตั้ง
มีหลักเกณฑในการใชจายอยางไร

ตอบ ผูส มัครแตละคนตองใชจา ยในการเลือกตัง้ แตละครัง้ ไมเกินจํานวนเงิน

ทีผ่ อู าํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดกําหนด จํานวนเงินคาใชจา ยดังกลาว
ใหรวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นไดจายหรือรับวาจะจายแทน และทรัพยสิน
ที่บุคคลอื่นไดนํามาใหใชหรือยกใหโดยไมคิดคาตอบแทน
กรณีผูสมัครไมยินยอมใหบุคคลอื่นไดใชจายในการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งแทน ใหแจงผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับทราบถึงการกระทําดังกลาว
ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

สถานีตำรวจ

ศาลาวาการ
เมืองพัทยา
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65. ถาม ประเภทของคาใชจา ยของผูส มัครรับเลือกตัง้ ทองถิน่ ทีส่ าํ คัญ
มีอะไรบาง

ตอบ 1. คาสมัครรับเลือกตั้ง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสมัคร
รับเลือกตั้ง
2. คาจางแรงงาน
3. คาจางทําของ
4. คาโฆษณาในสื่อตางๆ
5. คาจัดทําปาย เอกสารสิ่งพิมพตางๆ ที่ใชในการโฆษณาหาเสียง
6. คาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
7. คาจัดซื้อ/เชาวัสดุ อุปกรณสําหรับใชในการหาเสียงเลือกตั้ง
8. คาเชาสถานที่และคาตกแตงสถานที่
9. คาใชจายในการเดินทาง ไดแก คาเชายานพาหนะ
10. คาสาธารณูปโภค
11. คาใชจายสําหรับผูชวยหาเสียง ไดแก คาอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม
12. คาใชจา ยอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ แลว

๖๖. ถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
จะจัดใหมีผูชวยในการหาเสียงไดหรือไม อยางไร

ตอบ ผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถจัดใหมีผูชวยหาเสียงได โดยตองแจง

รายละเอียดเกี่ยวกับผูชวยหาเสียง หนาที่ และคาตอบแทนผูชวยหาเสียง
ตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบกอนวันดําเนินการ

อบต.
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108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

6๗. ถาม ระยะเวลาในการคํานวณคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้ง
กําหนดไวอยางไร

ตอบ ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ใหคํานวณ

คาใชจา ยตั้งแต 180 วัน กอนวันครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง
ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหคํานวณคาใชจาย
ตั้งแตวันที่ตําแหนงวางลงจนถึงวันเลือกตั้ง
กรณีการเลือกตัง้ ครัง้ แรกภายหลังพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ ทองถิน่
หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้
วาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผล
ใชบงั คับ ใหคาํ นวณคาใชจา ยของผูส มัครทีไ่ ดใชจา ยไปตัง้ แตวนั ทีค่ ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
6๘. ถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งอยางไร

ตอบ ตองยื่นภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้งพรอมหลักฐานที่เกี่ยวของ

ใหถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง ตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด
69. ถาม ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งใหม ผูสมัครจะหาเสียงเลือกตั้งไดหรือไม อยางไร

ตอบ ผูใดจะหาเสียงไมได เวนแตคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติ
เปนอยางอื่น โดยคํานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น
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๗๐. ถาม กฎหมายกํ า หนดระยะเวลาในการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งไวอยางไร

ตอบ ใหผูสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงไดภายในกําหนดเวลา ดังนี้

1. กรณีครบวาระหรือครบอายุ ใหกระทําไดตั้งแต 180 วันกอนวัน
ครบวาระหรือครบอายุ จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกตั้ง
2. กรณียุบสภาหรือถือวามีการยุบสภา ใหกระทําไดตั้งแตวันยุบสภา
หรือถือวามีการยุบสภา จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันกอนวันเลือกตั้ง
3. กรณีเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหกระทําไดตั้งแตวันที่ตําแหนง
วางลง จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกตั้ง
4. กรณีสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม ใหกระทําไดตั้งแตวันที่มีคําสั่งใหมี
การเลือกตั้งใหม จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกตั้ง
71. ถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งจะปดประกาศ หรือติดแผนปายเกี่ยวกับ
การหาเสียงไดอยางไรบาง

ตอบ ผูส มัครจะสามารถปดประกาศ และติดแผนปายไดตามทีค่ ณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตัง้ ในเรือ่ งดังตอไปนี้
๑. จํานวนของประกาศ และแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ที่ผูสมัครจัดทําได
๒. หลักเกณฑ วิธกี ารปดประกาศและติดแผนปายเกีย่ วกับการหาเสียง
เลือกตั้ง
๓. สถานที่ปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

อบต.

30

เทศบาล

โรงเรียน

อบจ.

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

ความรูเกี่ยวกับการลงคะแนน
และการนับคะแนนเลือกตั้ง
72. ถาม กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนนไวอยางไร

ตอบ ใหเปดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแตเวลา 08.00 นาฬกา ถึงเวลา
17.00 นาฬกา แตในกรณีทคี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ เห็นสมควร เพือ่ ประโยชน
ในการเลือกตั้งใหเรียบรอย จะกําหนดระยะเวลาเปนอยางอื่นก็ได แตตอง
มีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนไมนอยกวา 7 ชั่วโมง
73. ถาม คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ตองจัดแบงหนาที่กัน
อยางไรบาง

ตอบ 1. หนาที่อํานวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง

2. หนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
3. หนาที่มอบบัตรเลือกตั้ง
4. หนาที่ควบคุมคูหาลงคะแนน
5. หนาที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง
74. ถาม หลักฐานอะไรบาง ที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถนําไปแสดง
ตอคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เพื่อใชในการออกเสียง
ลงคะแนน

ตอบ ใชบตั รประจําตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอืน่ ใดของทางราชการ

หรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายและมีเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
สําหรับบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุแลวก็ใหสามารถใชแสดงตน
เพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได
ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร
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75. ถาม ถาผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีชอื่ ปรากฏอยูใ นบัญชีรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้
หลายหนวยเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวตองปฏิบัติตนอยางไร

ตอบ จะตองไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไดเพียงแหงเดียว
76. ถาม เมือ่ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ พบวามีบคุ คลทีไ่ มมชี อื่
ในบัญชีรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ มาขอลงคะแนนเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งตองปฏิบัติอยางไร

ตอบ ใหแจงแกผนู นั้ วา “ไมมสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน” และหามมิใหกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตัง้ เพิม่ ชือ่ ผูน นั้ ลงไปโดยพลการ เวนแต บุคคลนัน้ จะมีหลักฐาน
การเปนผูม ชี อ่ื ในบัญชีรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ เชน หนังสือแจงผลการพิจารณา
การขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ จากนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น
และคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประชุมพิจารณาแลววาเปน
ผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น
77. ถาม ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตัง้ หากมีผใู ดประสงค
จะเขาไปในทีเ่ ลือกตัง้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ ตองปฏิบตั ิ
อยางไร

ตอบ ในระหวางเวลาเปดการออกเสียงลงคะแนน จะใหผใู ดเขาไปในทีเ่ ลือกตัง้

ไมได เวนแตผูมีหนาที่ในการเลือกตั้งและผูที่เขาไปเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง
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108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

78. ถาม คณะกรรมการการเลือกตัง้ กําหนดจํานวนคูหาเลือกตัง้ สําหรับ
แตละทีเ่ ลือกตัง้ ไวอยางไร

ตอบ คูหาลงคะแนนสําหรับทีเ่ ลือกตัง้ หนึง่ ใหมจี าํ นวน 3 คูหาเปนอยางนอย

กรณี ห น ว ยเลื อ กตั้ ง ใดมี ผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เป น คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ
หรือสูงอายุ การจัดวางคูหาเลือกตั้งควรคํานึงถึงบุคคลดังกลาวดวย

79. ถาม ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะแสดง
ความประสงคใหผูอื่นลงคะแนนแทนตนเองไดหรือไม

ตอบ โดยปกติผมู สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน จะตองลงคะแนนดวยตนเองเทานัน้

มีขอ ยกเวนตามกฎหมายเฉพาะกรณีทมี่ ขี อ จํากัดทางกายภาพทีท่ าํ ใหคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผูส งู อายุ ไมสามารถทําเครือ่ งหมายลงคะแนนในบัตรเลือกตัง้ ได
โดยใหญาติ บุคคลทีไ่ ววางใจ หรือกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ เปนผูก ระทํา
แทนได โดยความยินยอมและเปนไปตามเจตนาของคนพิการ หรือทุพพลภาพ
หรือผูสูงอายุนั้น (กรรมการประจําหนวยบันทึกในรายงานเหตุการณประจํา
ที่เลือกตั้ง)
80. ถาม เมือ่ ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทําเครือ่ งหมายลงคะแนนในบัตรเลือกตัง้ แลว
จะตองนําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้งดวยตนเองใชหรือไม

ตอบ โดยปกติผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ จะตองเปนผูน าํ บัตรเลือกตัง้ ทีล่ งคะแนนแลว

ใสในหีบบัตรเลือกตัง้ ดวยตนเอง แตมขี อ ยกเวนตามกฎหมายสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุ จะขอใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งชวยนํา
บัตรใสในหีบบัตรเลือกตั้งตอหนาตนเองก็ได
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81. ถาม เมื่อถึงเวลาปดการออกเสียงลงคะแนนแลว แตยังมีผูมีสิทธิ
เลือกตัง้ อยูใ นทีเ่ ลือกตัง้ และประสงคจะลงคะแนนตอไป คณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งตองดําเนินการอยางไร

ตอบ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจะตองพิจารณาอนุญาตให

เฉพาะผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ซึง่ ประสงคจะลงคะแนนและไดแสดงตัวอยูใ นทีเ่ ลือกตัง้
แลวกอนเวลาปดการลงคะแนน ไดแสดงตนและรับบัตรเลือกตัง้ เพือ่ ออกเสียง
ลงคะแนนตอไปได
82. ถาม เมื่อปดการออกเสียงลงคะแนนแลว ผูใดมีหนาที่นับคะแนน
และตองดําเนินการอยางไรบาง

ตอบ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ เปนผูม หี นาทีน่ บั คะแนนเลือกตัง้

โดยให ก ระทํ า ในที่เ ลือกตั้ง ของแตละหนวยเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง ต อ งนั บคะแนน
โดยเปดเผยหามมิใหเลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้ง
83. ถาม ในกรณีทนี่ บั คะแนนแลวปรากฏวา จํานวนผูม าใชสทิ ธิเลือกตัง้
ไมตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใชออกเสียงลงคะแนน กฎหมาย
กําหนดใหดําเนินการอยางไร

ตอบ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ตรวจสอบความถูกตอง

หากตรวจสอบแลวยังไมตรงกันอีกใหรายงานตอผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดตามลําดับ เพือ่ ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ พิจารณาสัง่ ใหมกี ารนับคะแนน
เลือกตัง้ ใหม หรือใหออกเสียงลงคะแนนใหมในหนวยเลือกตั้งนั้น

อบต.
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108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

ความรูเกี่ยวกับการประกาศผล
การเลือกตั้งทองถิ่น
84. ถาม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองประกาศผลการเลือกตั้ง อยางไร

ตอบ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองตรวจสอบเบื้องตน หากเห็นวา
มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได ว  า ผลการเลื อ กตั้ ง เป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม
ใหประกาศผลการเลือกตั้งนั้น ภายใน 30 วัน นับแตวันเลือกตั้ง

85. ถาม ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ ใด หากมีผสู มัครรับเลือกตัง้
น อ ยกว า หรื อ เท า กั บ จํ า นวนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น นั้ น จะพึ ง มี
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งอยางไร

ตอบ ผูสมัครนั้นจะไดรับเลือกตั้งตอเมื่อไดคะแนนเลือกตั้งไมนอยกวา

รอยละ 10 ของจํานวนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ นัน้ และมากกวาคะแนนเสียง
ที่ไมเลือกผูสมัครผูใด
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86. ถาม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นใด หากปรากฏวาผูสมัคร
รับเลือกตั้งไดคะแนนเทากัน ทําใหมีผูสมัครรับเลือกตั้งเกินจํานวน
ที่จะพึงมีได จะตองดําเนินการอยางไร

ตอบ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จัดใหมกี ารจับสลากภายใน 3 วัน นับแตวนั ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตัง้
87. ถาม ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิน่ ไมครบจํานวนสมาชิกสภาทองถิน่ ทีพ่ งึ มีทงั้ หมด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะสามารถเรียกประชุมสภาทองถิ่น
ไดหรือไม

ตอบ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่น เกินจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นทั้งหมดแตตอง
ไมนอ ยกวา 5 คน หากมีความจําเปนตองเรียกประชุมสภาทองถิน่ นัน้ ใหเรียก
ประชุมและปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด โดยในระหวางนัน้ ใหถอื วาสมาชิกสภาทองถิน่ นัน้
ประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู

อบต.
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ความรูเกี่ยวกับการคัดคานการเลือกตั้งทองถิ่น
และการกระทําที่เปนความผิดกฎหมาย
เลือกตั้งทองถิ่น
88. ถาม หลักเกณฑในการคัดคานการเลือกตั้งทองถิ่นมีอยางไรบาง

ตอบ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผูสมัคร มีสิทธิยื่นคัดคานการเลือกตั้งไดตั้งแต

วันทีป่ ระกาศใหมกี ารเลือกตัง้ จนถึง 30 วัน นับแตวนั ประกาศผลการเลือกตัง้
เวนแต
1. การคัดคานเกี่ยวกับคาใชจายในการเลือกตั้ง และการยื่นบัญชี
รายรับรายจาย ใหยื่นไดตั้งแตวันเลือกตั้งจนถึง 180 วัน นับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง
2. การคัดคานเกี่ยวกับการนับคะแนนใหคัดคานในระหวางเวลา
ที่ยังนับคะแนนไมแลวเสร็จ หรือกรณีคัดคานการรวมคะแนน ใหคัดคาน
กอนประกาศผลการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง
89. ถาม ผูส มัครรับเลือกตัง้ ใชจา ยในการเลือกตัง้ เกินจํานวนทีก่ าํ หนด
จะมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งอยางไร

ตอบ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป - 5 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 บาท

ถึง 100,000 บาท หรือปรับเปนจํานวน 3 เทา ของจํานวนเงินที่เกินจํานวน
คาใชจายในการเลือกตั้งที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศ
กําหนด แลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 10 ป
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90. ถาม ผูจ า งวานและผูถ กู จางเพือ่ ใหลงสมัครรับเลือกตัง้ จะมีความผิด
ตามกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่นหรือไม

ตอบ กฎหมายหามมิใหผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น เพื่อใหตน
สมัครรับเลือกตัง้ และหามมิใหผใู ดให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียม
เพื่อจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด
เพื่อใหผูนั้นหรือผูอื่นสมัครรับเลือกตั้ง หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
1 ป - 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 บาท - 200,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 20 ป
91. ถาม ขอหามในการหาเสียงเลือกตั้งทองถิ่นที่สําคัญมีอะไรบาง

ตอบ 1. จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพือ่ จะใหทรัพยสนิ

หรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด
2. ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใด
ไมวา จะโดยตรงหรือโดยออมแกชมุ ชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือศาสนสถานอืน่
สถานศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด
3. ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมมี หรสพหรือการรืน่ เริงตางๆ
4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
5. หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ
หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครใด
หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป - 10 ป หรือปรับตั้งแต
20,000 บาท - 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 20 ป
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92. ถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งจะจัดรถรับสงผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไป
ลงคะแนนเลือกตั้งไดหรือไม

ตอบ หามมิใหผูสมัครจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง

เพือ่ การเลือกตัง้ หรือนํากลับจากทีเ่ ลือกตัง้ หรือจัดใหผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไปหรือกลับ
เพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไมตองเสียคาโดยสารหรือคาจางซึ่งตองเสีย
ตามปกติ
ตามขางตนมิใหใชบังคับแกการที่หนวยงานของรัฐจัดยานพาหนะ
เพื่ ออํ า นวยความสะดวกแกผูมีสิท ธิเ ลือกตั้ง ทั้ ง นี้ ตามที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต 1 ป – 10 ป หรือ
ปรับตัง้ แต 20,000 บาท – 200,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ และใหศาลสัง่
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 20 ป
93. ถาม กฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑ การหาเสียง
เลือกตั้งสําหรับบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยไวอยางไร

ตอบ หามมิใหผูใดซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการเลือกตั้ง

หรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชนแกการเลือกตั้ง โดยประการที่อาจเปนคุณ
หรือเปนโทษแกผสู มัคร ทัง้ นี้ เวนแตการกระทํานัน้ เปนการชวยราชการตามที่
ทางราชการรองขอ หรือเปนการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูนั้น
หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต 1 ป - 10 ป และปรับตัง้ แต 20,000 บาท
ถึง 200,000 บาท
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94. ถาม เจาหนาที่ของรัฐ จะมีบทบาทชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้ง
ทองถิ่นไดหรือไม

ตอบ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่กระทําการใดๆ อันเปน

คุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร เวนแตเปนการกระทําตามหนาที่และอํานาจ
หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต 1 ป - 10 ป หรือปรับตัง้ แต 20,000 บาท
ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูนั้นมีกําหนด 20 ป
95. ถาม กฎหมายกําหนดระยะเวลาหามการหาเสียงเลือกตั้งทองถิ่น
ไวอยางไร

ตอบ หามมิใหผใู ดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้ โดยวิธกี ารใดๆ อันเปนคุณ

หรือเปนโทษแกผสู มัคร นับตัง้ แตเวลา 18.00 นาฬกา ของวันกอนวันเลือกตัง้
1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
96. ถาม ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ท อ งถิ่ น จะต อ งดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
การปดปายประกาศหาเสียงเลือกตั้งอยางไร

ตอบ การปดประกาศหรือติดแผนปายเกีย่ วกับการหาเสียงเลือกตัง้ จะกระทําได
เฉพาะในสถานที่ รวมทัง้ มีขนาดและจํานวนไมเกินทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้
หรือผูซ งึ่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ มอบหมายกําหนด หากฝาฝนตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
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97. ถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งจะปดปายหาเสียงเลือกตั้งในที่เลือกตั้ง
ไดหรือไม

ตอบ เมื่อไดมีประกาศกําหนดที่เลือกตั้งแลว หามมิใหผูใดนําสิ่งพิมพ

แผนประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปดหรือแสดงไวภายในที่เลือกตั้ง เวนแต
เปนการดําเนินการตามคําสั่งของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกผูใชสิทธิ
เลือกตัง้ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ กําหนด หากฝาฝนตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
98. ถาม บุคคลทีพ่ ยายามจะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทองถิน่ โดยรูอ ยูแ ลว
วาตนเองเปนผูไ มมสี ทิ ธิเลือกตัง้ จะมีความผิดและตองรับโทษหรือไม

ตอบ ห า มมิ ใ ห ผู  ใ ดซึ่ ง รู  อ ยู  แ ล ว ว า ตนเป น ผู  ไ ม มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง พยายาม

ออกเสี ย งลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน หากฝ า ฝ นต อ งระวางโทษ
จําคุกตั้งแต 1 ป - 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 บาท – 200,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด
20 ป
99. ถาม ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีล่ งคะแนนเลือกตัง้ แลว จะถายรูปบัตรเลือกตัง้
ไวเปนที่ระลึกไดหรือไม

ตอบ ในระหวางการออกเสียงลงคะแนน หามมิใหผใู ดใชเครือ่ งมืออุปกรณใด

ถายภาพบัตรเลือกตั้ง เพื่อใหเห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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100. ถาม ผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง สามารถนํ า บั ต รที่ ต นลงคะแนนแล ว
ใหผูอื่นดูไดหรือไม

ตอบ หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแลว

แสดงตอผูอื่น เพื่อใหผูอื่นทราบวาตนไดลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนน
ไมเลือกผูสมัครผูใด หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับ
ไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

101. ถาม ผูที่ขัดขวางหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน
มีความผิดอยางไร

ตอบ หามมิใหผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย

เพื่อมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิทธิได หรือขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยว
มิใหผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไป ณ ทีเ่ ลือกตัง้ หรือมิใหไปถึง ณ ทีด่ งั กลาวภายในกําหนด
เวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป
ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 10 ป

102. ถาม ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไปขอเงินผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อลงคะแนน
เลือกตัง้ ให จะมีความผิดหรือไม

ตอบ หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน

หรือประโยชนอนื่ ใดสําหรับตนเองหรือผูอ นื่ เพือ่ ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนน
ไมเลือกผูสมัครผูใด หรืองดเวนไมลงคะแนนใหแกผูสมัครผูใด หากฝาฝน
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป – 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 บาท
ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูน นั้ มีกาํ หนด 20 ป
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103. ถาม ในการเลือกตั้งทองถิ่นผูบังคับบัญชาหรือนายจางมีบทบาท
ตอผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจางของตนอยางไร

ตอบ ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวาง หนวงเหนี่ยว หรือไมให

ความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควรในการไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูใตบังคับ
บัญชาหรือลูกจางแลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ
ไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

104. ถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งลงสมัครรับเลือกตั้งโดยขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครจะมีโทษตามกฎหมายหรือไม

ตอบ ผูใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรูอยูแลววาตนเปนผูขาดคุณสมบัติหรือ

มีลักษณะตองหามในการสมัครรับเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป
ถึง 10 ป และปรับตัง้ แต 20,000 บาท – 200,000 บาท และใหศาลสัง่
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 20 ป
105. ถาม ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีฉ่ กี บัตรเลือกตัง้ จะมีโทษตามกฎหมายหรือไม

ตอบ ผูใดจงใจกระทําดวยประการใดๆ ใหบัตรเลือกตั้งที่ตนไดรับมอบ

จากกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ชํารุดหรือเสียหาย ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 5,000 บาท และมิใหถือวาเปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย
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106. ถาม กรรมการประจํ า หน ว ยเลื อ กตั้ ง จะเป ด เผยว า มี ผู  ใ ด
มาลงคะแนนแลวหรือผูใดยังไมมาลงคะแนนเลือกตั้งไดหรือไม

ตอบ ในระหวางเวลาเปดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปดการออกเสียง

ลงคะแนน ถากรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปดเผยใหแกผูใดทราบวา
ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดมาลงคะแนนหรือยังไมมาลงคะแนนเพื่อเปนคุณหรือ
เป น โทษแก ผู ส มัคร ตองระวางโทษจําคุก ไมเ กิ น 1 ป หรื อ ปรั บไม เ กิ น
20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

107. ถาม ในวันเลือกตั้งสามารถขายสุราไดหรือไม

ตอบ ผูใดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง

ในระหวางเวลา 18.00 นาฬกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา
18.00 นาฬกาของวันเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

108. ถาม บุคคลที่เลนพนันผลการเลือกตั้งทองถิ่น จะมีความผิดและ
ตองรับโทษอยางไร

ตอบ ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใดๆ เกี่ยวกับผลของ

การเลือกตัง้ ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต 1 ป – 5 ป หรือปรับตัง้ แต 20,000 บาท
ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูเลนมีกําหนด 10 ป และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูจัดใหมี
การเลน

อบต.
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108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
1 ตรวจสอบรายชื่อ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่
จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไวหนาที่เลือกตั้ง

2 ยื่นหลักฐานแสดงตน
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือในบัญชีรายชื่อ
บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ (บัตรที่หมดอายุก็ใชได)
บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐออกใหที่มี
รูปถายและมีเลขประจำตัวประชาชน
3 รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือบนขั้วบัตร
ดานในของบัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่น

บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

108 ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

ดานในของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น

สถานีตำรวจ

ศาลาวาการ
เมืองพัทยา
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4 ทำเครื่องหมายกากบาท
4.1 เขาคูหา 4.2 ทำเครื่องหมาย 4.3 พับบัตรเลือกตั้ง
กากบาท (x) ลงใน
ชองทำเครื่องหมาย
บัตรเลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

บัตรเลือกตั้ง

5 หยอนบัตรเลือกตั้งดวยตัวเอง
ั้ง

ั้ง

ลือกต

ลือกต

บัตรเ

บัตรเ

เวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 17.00 น.

อบต.
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¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÅ§¤Ðá¹¹àÅ×Í¡µÑé§ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´

âÃ¤µÔ´àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 2019

(COVID-19)
1

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

ตรวจสอบรายชื่อ

ใหไปที่ลงคะแนนพิเศษ
àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

2

3 ลางมือดวยแอลกอฮอล

วัดอุณหภูมิ

กรณีอุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศา
อสม.

อสม.

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

อุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศา

อชื่อในบัญชี
6 ลงลายมื
รายชื่อและบนตนขั้วบัตร

4

5 ลางมือดวยแอลกอฮอล

ยืน่ หลักฐานแสดงตน

ถอดหนากากและ
สวมหนากากคืน

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

7 ลางมือดวยแอลกอฮอล

9 เขาคูหาลงคะแนน

8 รับบัตรเลือกตัง้ 2 ใบ
บัตรเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้ง

11 ลางมือดวยแอลกอฮอล

10

หยอนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร
ËÂ‹Í¹ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§
´ŒÇÂµÑÇàÍ§
บัตรเลือกตั้ง

ºÑµÃàÅ×Í¡

µÑé§

บัตรเลือกตั้ง

ºÑµÃàÅ×Í¡

µÑé§

อสม.

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ
àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ
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«×éÍÊÔ·¸Ô ¢ÒÂàÊÕÂ§

ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´

ÁÕâ·É¨Ó¤Ø¡ 1-10 »‚ áÅÐ»ÃÑº 20,000-200,000 ºÒ·
ËÃ×Í·Ñé§¨Ó·Ñé§»ÃÑº áÅÐà¾Ô¡¶Í¹ÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡µÑé§ 20 »‚
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