คำ�นำ�
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำ�นาจเกี่ยวกับการจัดการ
เลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎร การเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิส ภา การออกเสี ย ง
ประชามติ และการจั ด การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น หรื อ ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น
ให้เป็นไปโดยสุจริตเทีย่ งธรรม  และชอบด้วยกฎหมาย
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การเลือกตัง้ ท้องถิน่   สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ จึงได้จดั ทำ�สาระน่ารูเ้ กีย่ ว
กับการเลือกตัง้ ท้องถิน่ โดยแยกเป็นชุด ๆ ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่
1.  108 ความรูเ้ กีย่ วกับการเลือกตัง้ ท้องถิน่
2. ความรู้เ กี่ย วกั บ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และวั ฒ นะธรรมทาง
                   การเมือง
3.  ความรูเ้ กีย่ วกับผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ท้องถิน่
4. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง และกระบวนการลงคะแนน
                   เลือกตัง้ ท้องถิน่
5.  ความรูเ้ กีย่ วกับความผิดตามกฎหมายเลือกตัง้ ท้องถิน่
6.  ความรูเ้ กีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการเลือกตัง้ ท้องถิน่
เอกสาร 108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เล่มนี้เขียนโดย                       
นายเมธา ศิ ล าพั น ธ์ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ง ว่ า ประชาชนผู้ส นใจโดยทั่ว ไป
จะได้ศึกษาเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นตามสมควร
และจะได้รับความร่วมมือจากแกนนำ�และเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประชาธิปไตย
และการเลือกตัง้ ต่อไป
              สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
พฤษภาคม 2562

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย
1. ถาม การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำ�คัญอย่างไร
ตอบ การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสำ�คัญต่อการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นระบอบการปกครองที่มี
การจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขึ้ น ในท้ อ งที่ ต่ า งๆ
เพื่อให้เป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นี้จะเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดที่จะมีส่วน
ทำ�ให้ประชาชนเกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองนัน้ มีสว่ นได้เสียกับการบริหาร
ของรัฐที่ดีหรือไม่ดีการ ให้บริการเกิดประโยชน์หรือความเสียหาย
ต่ อ ตนเองซึ่ ง จะเป็ น การฝึ ก การเรี ย นรู้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ทำ�ให้เกิดการฝึกฝนตนเองให้มบี ทบาทต่อการปกครอง
และเข้ามามีสว่ นร่วมในการรับรูป้ ญ
ั หาและแสวงหาแนวทางการแก้ไข
ทีถ่ กู ต้องมีประสิทธิภาพ หากการปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง
ย่อมจะมีส่วนในการลดภาระของรัฐบาลกลาง

2.

ถาม การปกครองส่วนท้องถิ่นมีประวัติและความเป็น

มาอย่างไร

ตอบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5                   

ได้ทรงริเริม่ การปฏิรปู การเมือง โดยให้สทิ ธิทางการเมืองการปกครอง
แก่ประชาชนในการที่จะเลือกสรรผู้ปกครองของตนเอง จึงทรงมี
พระราชดำ � ริ ใ ห้ ท ดลองจั ด หน่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
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ในปี พ.ศ. 2440 ได้แก่สขุ าภิบาลกรุงเทพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2448
ได้ขยายกิจการไปยังสุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสงคราม
หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ทรงริ เ ริ่ ม การจั ด ตั้ ง ดุ สิ ต ธานี เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ เ รี ย นรู้
การปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยโดยแท้ เนื่องจากรูป
แบบของดุสติ ธานีจะมีการจำ�ลองกลไก และสถาบันทางการเมือง
ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ได้ทรงแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาจัด
ตัง้ เทศบาลขึน้
สำ � หรั บ การประกาศให้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
และการจั ด ตั้ ง สภาจั ง หวั ด มี ข้ึ น ภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลง
การปกครอง ในปี พ.ศ. 2476 และมีการตราพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลในปี พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติ
การปกครองเมืองพัทยา พ.ศ. 2521

3.

ถาม ลักษณะและองค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิน่

ทีส่ �ำ คัญมีอะไรบ้าง
ตอบ 1. เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
2. มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ราชการบริ ห ารส่ ว นกลางในฐานะ
หน่วยงานระดับรองของรัฐ
3. มีสภาของผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งหรือการสรรหา
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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4. มีอิสระในการปกครองตนเอง
5. มีเขตการปกครองที่ชัดเจน
6. มีงบประมาณของตนเอง
7. มีบุคลากรปฏิบัติงานเป็นของตนเอง
8. มีอ�ำ นาจท้องทีท่ จ่ี �ำ เป็นสำ�หรับการจัด
บริการสาธารณะ
9. มีอำ�นาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

ถาม รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่รูปแบบ

อะไรบ้าง

ตอบ การปกครองส่วนท้องถิ่น มี 2 รูปแบบ ได้แก่
		
		
		
		
		

5.

1. รูปแบบทั่วไป ประกอบด้วย
1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
1.2 เทศบาล
1.3 องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.)
2. รูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย
2.1 กรุงเทพมหานคร
2.2 เมืองพัทยา

ถาม โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย

อะไรบ้าง
ตอบ โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย
1. สภาท้องถิน่
2. ผูบ้ ริหารท้องถิน่

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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6.

ถาม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่ แ ละอำ � นาจ

อย่างไรบ้าง

ตอบ มีหน้าที่และอำ�นาจในการดูแลและจัดทำ�บริการสาธารณะ

การจัดทำ�กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ

7.

ถาม การบริการสาธารณะ (Public Service) มีความ

หมายอย่างไร

ตอบ หมายถึง การตอบสนองความต้องการของสังคม หรือสมาชิก

ของสังคมที่จะได้รับบริการจากรัฐในเรื่องที่เอกชนเองไม่สามารถ
ตอบสนองด้วยตนเองได้ เช่น การคุม้ ครองความปลอดภัย สาธารณูปโภค
หรื อ สาธารณู ป การต่ า ง ๆ โดยรั ฐ อาจจั ด ทำ � เอง หรื อ ให้ เ อกชน
ดำ�เนินการภายใต้การกำ�กับของรัฐ
8. ถาม กิจกรรมสาธารณะ (Public Activities) มีความหมาย
อย่างไร

ตอบ หมายถึ ง กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม หรื อ สาธารณะประโยชน์

เป็นกิจกรรมที่รัฐส่งเสริมให้สมาชิกของสังคมมีส่วนร่วมปฏิบัติตน
ให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวมตามความสมั ค รใจในกิ จ กรรม
อาสาสมั ค ร เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ของสั ง คมแสดงความรั บ ผิ ด ชอบและ
มีจิตสาธารณะ (Public Mind)
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ถาม รัฐมีหน้าทีต่ อ่ ท้องถิน่ อย่างไรบ้าง

ตอบ รัฐต้องดำ�เนินการให้ท้องถิ่นมีรายได้ของตนเอง โดยจัดระบบ

ภาษี หรือจัดสรรภาษีที่เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการหารายได้
หรือให้สามารถดำ�เนินการจัดทำ�บริการสาธารณะ การจัดทำ�กิจกรรม
สาธารณะ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
นอกจากนี้รัฐต้องจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร
โดยการกำ � กั บ ดู แ ลองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ ต้ อ งทำ � เพี ย งเท่ า ที่
จำ�เป็น เพื่อคุ้มครองประชาชนหรือการป้องกันการทุจริตการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และป้องกัน
การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

10.

ถาม สมาชิกสภาท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ มีวาระการดำ�รง

11.

ถาม ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ต่าง ๆ มีทมี่ าอย่างไร และมีวาระการ

ตำ�แหน่งกีป่ ี นับแต่เมือ่ ใด
ตอบ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

ดำ�รงตำ�แหน่งอย่างไร
ตอบ มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น และมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่
วันเลือกตั้ง แต่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ โดยเมือ่ ดำ�รง
ตำ�แหน่งติดต่อกัน 2 วาระแล้วจะดำ�รงตำ�แหน่งได้อกี เมือ่ พ้น 4 ปี นับแต่
วันพ้นจากตำ�แหน่ง
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ความรู้เกี่ยวกับเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น
12.

ถาม เขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำ�บลกำ�หนดไว้

13.

ถาม กฎหมายกำ�หนดองค์ประกอบของสภาองค์การบริหาร

อย่างไร
ตอบ เขตเลือกตัง้ องค์การบริหารส่วนตำ�บล กำ�หนดไว้ ดังนี้
1. เขตเลือกตัง้ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล ใช้เขตหมูบ่ า้ น
เป็นเขตเลือกตัง้ เว้นแต่หมูบ่ า้ นใดมีราษฎรไม่ถงึ 25 คน ให้รวมหมูบ่ า้ นนัน้
กับหมูบ่ า้ นทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ ต่อกัน เพือ่ ให้มจี �ำ นวนราษฎรถึง 25 คน โดยนับ
จำ�นวนราษฎร ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีทม่ี กี ารเลือกตัง้
2. เขตเลือกตัง้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล ใช้เขตองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลเป็นเขตเลือกตัง้
ส่วนตำ�บลไว้ อย่างไรบ้าง

ตอบ สภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก

การเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน เขตเลือกตัง้ ละ 1 คน โดยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำ�บล (ส.อบต.) ของแต่ละตำ�บล จะต้องมีจำ�นวน
อย่างน้อย 6 คน
หากตำ � บลใดมี 1 เขตเลื อ กตั้ ง ให้ มี ส.อบต. 6 คน
ถ้ามี 2 เขตเลือกตัง้ ให้มี ส.อบต.ได้เขตเลือกตัง้ ละ 3 คน
ถ้ามี 3 เขตเลือกตัง้ จะมี ส.อบต. ได้เขตเลือกตัง้ ละ 2 คน
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ถ้ามี 4 เขตเลือกตัง้ ให้มี ส.อบต.ได้เขตเลือกตัง้ ละ 1 คนก่อน แล้วเพิม่
ให้เขตเลือกตัง้ ทีม่ รี าษฎรมากทีส่ ดุ 2 เขตเลือกตัง้ แรก
ถ้ามี 5 เขตเลือกตัง้ ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตัง้ ละ 1 คน และเพิม่
ให้เขตเลือกตัง้ ทีม่ รี าษฎรมากทีส่ ดุ อีก 1 คน

14.

ถาม เขตเลือกตัง้ เทศบาลกำ�หนดไว้อย่างไร

ตอบ เขตเลือกตัง้ เทศบาลกำ�หนดไว้ ดังนี้

1. เขตเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล
1.1 เทศบาลตำ�บล ให้แบ่งเขตเทศบาลตำ�บล เป็น 2 เขตเลือกตัง้
1.2 เทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเมือง เป็น 3 เขตเลือกตัง้
1.3 เทศบาลนคร ให้แบ่งเขตเทศบาลนคร เป็น 4 เขตเลือกตัง้
2. เขตเลือกตัง้ นายกเทศมนตรี ใช้เขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตัง้

15.

ถาม กฎหมายกำ � หนดองค์ ป ระกอบของสภาเทศบาล

ไว้อย่างไรบ้าง
ตอบ สภาเทศบาลประกอบด้ ว ย สมาชิ ก ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง
โดยตรงของประชาชน เขตเลือกตั้งละ 6 คน ทำ�ให้เทศบาลตำ�บล
มีสมาชิก 12 คน เทศบาลเมืองมีสมาชิก 18 คน และเทศบาลนคร
มีสมาชิก 24 คน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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16.

ถาม เขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�หนดไว้

17.

ถาม กฎหมายกำ�หนดองค์ประกอบของสภาองค์การบริหาร

อย่างไร
ตอบ เขตเลือกตัง้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ�หนดไว้ ดังนี้
1. เขตเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ให้ใช้เขตอำ�เภอเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีท่อี ำ�เภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่า
1 คน ให้แบ่งเขตอำ�เภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจำ�นวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีจ่ ะพึงมีในอำ�เภอนัน้
2. เขตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้เขตจังหวัด
เป็นเขตเลือกตัง้

ส่วนจังหวัดไว้อย่างไรบ้าง
ตอบ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน โดย
จั ง หวั ด ใดมี ร าษฎรไม่ เ กิ น 500,000 คน มี ส มาชิ ก สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดใด้ 24 คน
จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 30 คน 			
จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 36 คน
จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 42 คน
และจังหวัดใดทีม่ รี าษฎรเกิน 2,000,000 คน ขึน้ ไป มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 48 คน
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18.

ถาม เขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกำ�หนดไว้อย่างไร
เขตเลือกตัง้ กรุงเทพมหานครกำ�หนดไว้ ดังนี้
ตอบ 1. เขตเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานคร ให้ ถื อ เขต
(เขตปกครอง) เป็นเขตเลือกตัง้ ถ้าเขต (เขตปกครอง) ใด มีจ�ำ นวนราษฎร
เกิน 150,000 คน ให้แบ่งเขต (เขตปกครอง) นัน้ ออกเป็นเขตเลือกตัง้
โดยแต่ละเขตเลือกตัง้ ต้องมีจ�ำ นวนราษฎรใกล้เคียงกัน
2. เขตเลือกตัง้ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ใช้เขตกรุงเทพมหานคร
เป็นเขตเลือกตัง้

19.

ถาม กฎหมายกำ�หนดองค์ประกอบของสภกรุงเทพมหานคร

20.

ถาม เขตเลือกตั้งเมืองพัทยากำ�หนดไว้อย่างไร

ไว้อย่างไรบ้าง
ตอบ สภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน
จำ�นวนเขต (ปกครอง) ละ 1 คน
แต่ถ้าเขต (ปกครอง) ใดมีราษฎรเกิน 150,000 คน ให้มี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพิม่ ขึน้ 1 คน ต่อจำ�นวนราษฎรทีเ่ พิม่ ขึน้
ทุก 150,000 คน เศษของ 150,000 คน ถ้าเกิน 75,000 คน ให้มสี มาชิก
สภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีก 1 คน โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานคร
มีเขต (ปกครอง) จำ�นวน 50 เขต (ปกครอง)

ตอบ เขตเลือกตั้งเมืองพัทยากำ�หนดไว้ ดังนี้

1. เขตเลือกตัง้ เมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเมืองพัทยาเป็น 4 เขตเลือกตัง้
2. เขตเลือกตัง้ นายกเมืองพัทยา ใช้เขตเมืองพัทยาเป็นเขตเลือกตัง้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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21.

ถาม กฎหมายกำ�หนดองค์ประกอบของสภาเมืองพัทยา

22.

ถาม หลั ก เกณฑ์ ที่ สำ � คั ญ ในการแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ของ

23.

ถาม การนับจำ�นวนราษฎรเพื่อนำ�มาใช้ในการพิจารณา

ไว้อย่างไรบ้าง
ตอบ สภาเมืองพัทยา ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนเขตเลือกตั้งละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ อ้ งแบ่งเขตเลือกตัง้ มีอะไรบ้าง
ตอบ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องจัดให้มีจำ�นวนราษฎรในแต่ละ
เขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด และพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้ง
ต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทำ � ให้ ไ ม่ อ าจแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ให้ มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั น ได้ จะกำ � หนด
ให้เขตเลือกตั้งมีพื้นที่ไม่ติดต่อกันเท่าที่จำ�เป็นก็ได้ ในการกำ�หนดเขต
เลือกตั้งจะใช้แนวถนน ตรอก ซอยหรือแยก คลอง แม่น้ำ� เป็นแนวเขต
เลือกตั้งก็ได้
แบ่งเขตเลือกตั้ง มีหลักเกณฑ์อย่างไร

ตอบ ให้นับจำ�นวนราษฎรจากประกาศจำ�นวนราษฎรของสำ�นัก

ทะเบี ย นกลางที่ ป ระกาศในปี สุ ด ท้ า ยก่ อ นปี ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง มาใช้
ในการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้ง
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24.

ถาม หน่วยเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่

25.

ถาม ใครเป็นผูก้ �ำ หนดหน่วยเลือกตัง้ และต้องกำ�หนด

มีวธิ กี ารกำ�หนดอย่างไร
ตอบ ให้ใช้เขตของหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่หมู่บ้านใด
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำ�นวนน้อย จะรวมหมู่บ้านเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน
ก็ได้ สำ�หรับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชน
หนาแน่น อาจกำ�หนดให้ใช้แนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือ
แม่น้ำ�เป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้
หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ให้ ถื อ เกณฑ์ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
ละ 1,000 คน เป็นประมาณ

หน่วยเลือกตัง้ เมือ่ ใด
ตอบ ใผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้กำ�หนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง โดยจะกำ�หนดก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน
ในกรณี ที่ จำ � เป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงเขตของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
ให้ดำ�เนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน เว้นแต่เกิดจลาจล
อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำ�เป็นอย่างอื่น อาจดำ�เนินการ
น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันเลือกตั้งก็ได้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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26.

ถาม ใครเป็นผูก้ �ำ หนดทีเ่ ลือกตัง้ และมีวธิ กี ารกำ�หนดอย่างไร

ตอบ ผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผูก้ �ำ หนดทีเ่ ลือกตัง้ โดยกำ�หนดสถานทีท่ ป่ี ระชาชนเข้าออกได้สะดวก
ในหน่วยเลือกตัง้ นัน้ ๆ และหากเห็นว่าจะเป็นการอำ�นวยความสะดวก และ
ความปลอดภัยของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จะกำ�หนดทีเ่ ลือกตัง้ นอกเขตของหน่วย
เลือกตัง้ ก็ได้ แต่ตอ้ งอยูบ่ ริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตัง้ นัน้

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
27.

ถาม กฎหมายกำ�หนดระยะเวลาในการจัดการเลือกตัง้ ท้องถิน่

ไว้อย่างไร
ตอบ ให้จดั การเลือกตัง้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ทีส่ มาชิกสภาท้องถิน่
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ดำ � รงตำ � แหน่ ง ครบวาระหรื อ ภายใน 60 วั น
นับแต่วนั ทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งเพราะเหตุอน่ื นอกจากครบวาระ
ในกรณี ท่ีส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น หรื อ ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น พ้ น จาก
ตำ � แหน่ ง เพราะเหตุ อ่ื น ถ้ า วาระการดำ � รงตำ � แหน่ ง เหลื อ อยู่ ไ ม่ ถึ ง
180 วัน จะไม่จดั ให้มกี ารเลือกตัง้ ก็ได้
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ถาม ในกรณี มีก ารจั ด การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น

แทนตำ�แหน่งทีว่ า่ งเพราะเหตุอน่ื นอกจากครบวาระ จะนับอายุ
การดำ�รงตำ�แหน่งของผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ อย่างไร

ตอบ สมาชิกภาพของผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่

ให้เริม่ ตัง้ แต่วนั เลือกตัง้ และอยูใ่ นตำ�แหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ หลืออยู่

29.

ถาม ใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการประกาศให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ตอบ ผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยความเห็นชอบของผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัด เป็นผูม้ หี น้าที่
ประกาศให้มกี ารเลือกตัง้

30.

ถาม ในการประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือ

ผูบ้ ริหารท้องถิน่ จะต้องกำ�หนดวันรับสมัครรับเลือกตัง้ อย่างไร

ตอบ วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องประกาศให้เริ่มรับสมัครไม่เกิน

10 วัน นับแต่วนั ประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ และต้องกำ�หนดวันรับสมัคร
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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31.

ความรู้ 108 การเลือกตั้งท้องถิ่น

ถาม ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่

ตอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ทัง้ หมด เว้นแต่
1. ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำ�นวยการ
การเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัด
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำ�หนด
ให้มกี ารออกเสียงลงคะแนนโดยวิธอี น่ื ทีม่ ใิ ช่การใช้บตั รเลือกตัง้ สำ�หรับการ
เลือกตั้ง เฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ในการออกเสียงลงคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
แต่คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะกำ�หนดค่าใช้อปุ กรณ์หรือเครือ่ งมือดังกล่าว
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก็ได้

ความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำ�เนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
32.

ถาม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีจำ�นวนเท่าใด

ตอบ กรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีคณะกรรมการ

ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 5 คน ส่วนเทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 3 คน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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33.

ถาม ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�

34.

ถาม ใครเป็นผู้ทำ�หน้าที่ผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และมีวธิ กี ารแต่งตัง้ อย่างไร
ตอบ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจำ � องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยแต่ ง ตั้ ง จาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็น
เขตเลือกตั้ง หรือในเขตอำ�เภอท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ตั้งอยู่ โดยจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำ�เนาในเขตจังหวัดหรือ
อำ�เภอนั้นแล้วแต่กรณี ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
จำ�นวนไม่เกิน 2 คน ด้วยก็ได้
ในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจำ � องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะแต่ ง ตั้ ง จากข้ า ราชการหรื อ พนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ เว้น
แต่เป็นการแต่งตั้งเพื่อทำ�หน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะกรรมการประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตอบ หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการเลือกตั้งเป็นผู้ทำ�หน้าที่ผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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35.

ถาม ใครเป็นผู้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำ�เนินการเลือกตั้ง

ประจำ�หน่วยเลือกตั้ง และมีวิธีการแต่งตั้งอย่างไร
ตอบ ผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ เจ้าพนักงานผูด้ �ำ เนินการเลือกตัง้ ประจำ�หน่วย
เลือกตัง้ จากผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
2. เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย อย่างน้อย 2 คน

ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
36.

ถาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ตอบ 1. มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

ต้องได้สญ
ั ชาติไทยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2. มีอายุ 18 ปี ในวันเลือกตัง้
3. มี ช่ือ อยู่ใ นทะเบี ย นบ้ า นในเขตเลื อ กตั้ง มาแล้ ว เป็ น เวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตัง้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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ผู้มีสิทในกรณี
ธิเลือกตัท้งี่ ผรายดั
สามารถออกเสี
งลงคะแนน
37. 1.ถาม
ู้ มี สิ ทงกล่
ธิ เ ลืาวอ กตั
้ ง ย้ า ยทะเบี ยยนบ้
า นออก

เลือกตั้งจากเขตเลื
ผู้บริหารท้อองถิกตั
่นได้
ในเขตเลื
ที่ตนมีอช่ือกตัอยู้ ง่ใหนึ
นทะเบี
ยนบ้ากนร
้ ง หนึ
่ ง ไปยัองกตั
อี ก้งเขตเลื
่ ง ในองค์
(ในเขตเลืปกครองส่
อกตัง้ ทีต่ นย้วานท้
ยไปอยู
องถิใ่่นหม่
เดี)ยวกันทำ�ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งใหม่ไม่ครบ 1 ปี ผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ ดังกล่าวจะใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ สมาชิก
สภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ อย่างไร

ตอบ 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายดังกล่าวสามารถออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นได้ในเขตเลือกตั้งที่ตน มีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้าน
(ในเขตเลือกตัง้ ทีต่ นย้ายไปอยูใ่ หม่)
2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ ในเขตเลือกตัง้ ทีต่ นย้ายไปอยูใ่ หม่ แต่สามารถ
ขอเพิ่มชื่อเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขต
เลือกตัง้ เดิม (ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เดียวกัน) ทีต่ นมีชอ่ื ในทะเบียน
ครัง้ สุดท้ายติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี

38.

ถาม บุ ค คลใดบ้ า งที่ ก ฎหมายกำ � หนดให้ เ ป็ น บุ ค คล

ต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิเลือกตัง้
ตอบ 1. ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะสิ้นสุด
แล้วหรือไม่
3.ต้องคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาลหรือคำ�สัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย
4.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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39.

ถาม กฎหมายกำ�หนดให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ลงคะแนน

เลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ไว้อย่างไร

ตอบ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน

จำ�นวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง
ดังนี้
1. เลือก ส.อบต. ได้ 1 คน และเลือก นายก อบต. ได้ 1 คน
2. เลือก ส.ทต.ได้ 6 คน เลือก ส.ทม.ได้ 6 คน เลือก ส.ทน.
ได้ 6 คน และเลือกนายกเทศมนตรี ได้ 1 คน
3. เลือก ส.อบจ. ได้ 1 คน และเลือก นายก อบจ. ได้ 1 คน
4. เลือก ส.เมืองพัทยา ได้ 6 คน และเลือก นายกเมืองพัทยา
ได้ 1 คน

40.

ถาม ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิไม่อาจไปใช้สิทธิ

เลือกตัง้ ได้ จะต้องดำ�เนินการอย่างไร

ตอบ ผู้มีสิท ธิ เ ลื อ กตั้ง ต้ อ งแจ้ ง เหตุ ท่ีไ ม่ อ าจไปใช้ สิท ธิ เ ลื อ กตั้ง ต่ อ

นายทะเบียนอำ�เภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ทีต่ นมีชอ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
ในเขตท้องทีด่ ว้ ยตนเอง หรือทำ�เป็นหนังสือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ไปยืน่
แทน หรือจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยต้องแจ้งเหตุดงั กล่าวภายใน
7 วันก่อนวันเลือกตัง้ หรือภายใน 7 วัน นับแต่วนั เลือกตัง้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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ถาม เหตุ ท่ีไ ม่ อ าจไปใช้ สิท ธิ เ ลื อ กตั้ง ที่สามารถแจ้ ง เหตุ

ต่อนายทะเบียนมีอะไรบ้าง

ตอบ 1. มีกิจธุระจำ�เป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุไม่สามารถเดินทาง
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6. ได้รับคำ�สั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำ�หนด

42.

ถาม ในกรณีทีผ่ ูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ได้แจ้งเหตุตอ่ นายทะเบียน

แล้ว แต่นายทะเบียนเห็นว่าเหตุที่แจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวจะดำ�เนินการอย่างไรไปได้บ้าง
ตอบ ผู้มีสิท ธิ เ ลื อ กตั้ง ดั ง กล่ า วสามารถไปยื่น อุ ท ธรณ์ ว่า เหตุ ท่ีต น
แจ้ ง นั้ น เป็ น เหตุ อั น สมควรทำ � ให้ ไ ม่ ส ามารถไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได้
ต่อผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัด โดยต้องไปยืน่ อุทธรณ์ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั เลือกตัง้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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43.

ความรู้ 108 การเลือกตั้งท้องถิ่น

ถาม ผลจากการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

และมิได้แจ้งเหตุทไ่ี ม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ หรือได้แจ้งเหตุแล้ว
แต่เหตุนน้ั มิใช่เหตุอนั สมควร มีอย่างไร

ตอบ ผูน้ น้ั จะถูกจำ�กัดสิทธิเลือกตัง้ ดังต่อไปนี้

1. สมัครรับเลือกตัง้ เป็น ส.ส. หรือ สถ.หรือ ผถ. หรือสมัครรับเลือก
เป็น ส.ว.
2. สมัครรับเลือกเป็นกำ�นันและผูใ้ หญ่บา้ น
3. เข้าชือ่ ร้องขอให้ถอดถอน สถ.หรือ ผถ.
4. ดำ�รงตำ�แหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมือง
5. ดำ�รงตำ�แหน่งรองผูบ้ ริหารท้องถิน่ เลขานุการผูบ้ ริหารท้องถิน่
ผูช้ ว่ ยเลขานุการผูบ้ ริหารท้องถิน่ ประธานทีป่ รึกษาผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทีป่ รึกษา
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือคณะทีป่ รึกษาผูบ้ ริหารท้องถิน่
6. ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิน่ ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ประธานสภาท้องถิน่ และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิน่

44.

ถาม ผู้มีสิท ธิ เ ลื อ กตั้ง ซึ่ง เป็ น ผู้เ สี ย สิ ท ธิ เ นื่อ งจากไม่ ไ ด้ ไ ป

ใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ก่อนหน้าที่จะมีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ จะยังคงเป็น
ผู้เสียสิทธิต่อไปหรือไม่

ตอบ การเสี ย สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วของผู้ น้ั น เป็ น อั น สิ้ น สุ ด ลงนั บ แต่ วั น ที่

พระราชบั ญ ญั ติก ารเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น หรื อ ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น
พ.ศ. 2562 ใช้บงั คับ (17 เมษายน 2562)
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ถาม ใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำ�และประกาศบัญชีรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตอบ ผู้ อำ � นวยการทะเบี ย นกลาง มี ห น้ า ที่ จั ด ทำ � รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ
เลือกตั้ง หลังจากนั้นผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะเป็ น ผู้ ป ระกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ก่ อ นวั น
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน

46. ถาม ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านพบว่าบัญชี

รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไม่มชี อ่ื ขอตนเองหรือพบว่ามีชอ่ื ผูอ้ น่ื ซึง่ มิใช่
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตั้ง
หรือเจ้าบ้านจะต้องดำ�เนินการอย่างไร

ตอบ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ หรือเจ้าบ้านสามารถแจ้งต่อผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้

ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยทำ�เป็นหนังสือก่อนวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ย
กว่า 10 วัน เพือ่ ให้เพิม่ ชือ่ หรือถอนชือ่ ออกจากบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
ให้ถกู ต้องตรงกับความเป็นจริง

47.

ถาม กรณีใดบ้างทีก่ ฎหมายให้สนั นิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคล

เข้ามาในทะเบียนบ้านเพือ่ ประโยชน์ในการเลือกตัง้ โดยมิชอบ

ตอบ 1. การย้ายบุคคลตัง้ แต่ 5 คนขึน้ ไป ซึง่ ไม่มชี อ่ื สกุลเดียวกับเจ้าบ้าน

เข้ามาในทะเบียนบ้านเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีสทิ ธิเลือกตัง้ ทีจ่ ะมีขน้ึ ภายใน
2 ปี นับแต่วนั ทีย่ า้ ยเข้ามาในทะเบียนบ้าน
2. การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนัน้ มิได้อาศัย
อยูจ่ ริง
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3. การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รบั ความยินยอม
จากเจ้าบ้าน
ทัง้ นี้ ตามความในข้อ 1. ไม่ให้ใช้บงั คับกับหน่วยงานของรัฐ สถาน
ศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือสถานทีอ่ น่ื ใดทีค่ ณะกรรมการการเลือก
ตัง้ ประกาศกำ�หนด ทีย่ า้ ยเจ้าหน้าที่ นักศึกษา พนักงานของตน หรือบุคคล
ทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ กำ�หนด

ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น
48.

ถาม ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ต้องมีอายุเท่าใด
ตอบ 1. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องมีอายุ
ไม่ต�ำ่ กว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตัง้
2. ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ ต้องมีอายุไม่ต�ำ่ กว่า
35 ปี นับถึงวันเลือกตัง้

49. ถาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น ต้องจบการศึกษาหรือมีประสบการณ์ในการทำ�งาน
ตอบ 1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่กำ�หนดว่าต้อง
จบการศึกษาหรือประสบการณ์การทำ�งานในระดับใด
2. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ต้องจบการศึกษาหรือ
มีประสบการณ์การทำ�งาน ดังนี้
2.1 องค์การบริหารส่วนตำ�บล ต้องสำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำ�บล
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
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2.2 เทศบาล ต้องสำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกรัฐสภา
2.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องสำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา
2.4 กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ต้องสำ�เร็จการศึกษา
ไม่ต่ำ�กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

50. ถาม ผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จะสมัครรับ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้หรือไม่
ตอบ กฎหมายกำ�หนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้น

51.

ถาม กฎหมายกำ�หนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะเวลาใด

ตอบ ต้องมีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทีส่ มัครรับเลือกตัง้ เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตัง้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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52.

ถาม ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่

กำ�หนดไว้อย่างไร

ตอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ กำ�หนด

ไว้ ดังนี้

53.

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล
500 บาท
2. สมาชิกสภาเทศบาลตำ�บล		
2,000 บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง		
3,000 บาท
4. สมาชิกสภาเทศบาลนคร		
5,000 บาท
5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2,000 บาท
6. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
10,000 บาท
7. สมาชิกสภาเมืองพัทยา			
5,000 บาท

ถาม ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น

กำ�หนดไว้อย่างไร
ตอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ กำ�หนดไว้ ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล		
2,000 บาท
2. นายกเทศมนตรีต�ำ บล			
5,000 บาท
3. นายกเทศมนตรีเมือง			
8,000 บาท
4. นายกเทศมนตรีนคร		
10,000 บาท
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
30,000 บาท
6. ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
50,000 บาท
7. นายกเมืองพัทยา		
10,000 บาท
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ถาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิน่ ต้องยืน่ หลักฐานแสดงการเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

ตอบ ต้องยืน่ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อ

กัน 3 ปี นับถึงปีทส่ี มัครรับเลือกตัง้ หากเป็นผูไ้ ม่ได้เสียภาษีเงินได้ ต้องทำ�หนังสือ
ยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทัง้ สาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีไว้ดว้ ย

55.

ถาม ผู้ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎร

หรือผูส้ มัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิ ภา หรือผูส้ มัครรับเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะมาสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ เดียวกันหรือท้องถิน่ อืน่ ได้
หรือไม่

ตอบ ไม่ได้
56.

ถาม ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นสำ�หรับ

เขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่า 1 คน ผู้สมัคร
รับเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ ดังกล่าวจำ�เป็นต้องสมัครรับเลือกตัง้
เป็นรายบุคคลหรือไม่
ตอบ ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าวอาจยื่นใบสมัครเป็น
รายบุคคล หรือยื่นใบสมัครเป็นกลุ่มก็ได้ โดยผู้สมัครแต่ละกลุ่มจะต้อง
มี จำ� นวนผู้ส มั ค รไม่ เ กิ น จำ � นวนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น ที่จ ะพึ ง มี ไ ด้ ใ นเขต
เลือกตั้งนั้นซึ่งจะมีผลทำ�ให้ผ้สู มัครในกลุ่มเดียวกันมีหมายเลขประจำ�ตัวผู้
สมัครเรียงติดต่อกัน ถ้าทุกคนผ่านการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตัง้
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57.

ความรู้ 108 การเลือกตั้งท้องถิ่น

ถาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นจะถอนการสมัครได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ เมื่อผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้ออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตัง้ ให้แก่ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ แล้ว ผูส้ มัคร
จะถอนจากการสมัครไม่ได้

58.

ถาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
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ถาม ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้ถอนชื่อ

ท้องถิน่ ทีไ่ ม่มชี อื่ ในประกาศรับสมัครเลือกตัง้ มีสทิ ธิด�ำ เนินการ
อย่างไรได้บ้าง
ตอบ มีสิทธิย่ืนคำ�ร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการนี้คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ จะต้องมีค�ำ วินจิ ฉัยโดยเร็ว
บุ ค คลใดออกจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง บุ ค คล
ดังกล่าวมีสิทธิดำ�เนินการอย่างไรได้บ้าง
ตอบ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำ�วินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอำ�นาจ
คำ�วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด
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60.
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ถาม หากผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำ�

อยู่ ณ ทีเ่ ลือกตัง้ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ จะต้องดำ�เนินการอย่างไร

ตอบ จะต้ อ งยื่น หนั ง สื อ แต่ ง ตั้ง ตั ว แทนของตนต่ อ ผู้อำ� นวยการการ

เลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก่อนวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
โดยแต่งตัง้ ได้แห่งละ 1 คน

61.

ถาม คณะกรรมการการเลือกตั้งกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือ

วิธีการสังเกตการณ์ของตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งประจำ�ที่
เลือกตัง้ ได้อย่างไรบ้าง

ตอบ ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้ง

ที่สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานประจำ�หน่วยเลือกตั้งได้
โดยห้ามมิให้กระทำ�หรือกล่าวโต้ตอบกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตั้ง
หรือระหว่างกันเอง และต้องปฏิบัติตนตามที่คณะกรรมการประจำ�หน่วย
เลือกตัง้ แจ้งให้ปฏิบัติ
หากตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเห็นว่าเจ้าพนักงานผู้ดำ�เนินการ
เลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง ให้ทักท้วงตามแบบทักท้วงและวิธีการ
ทักท้วงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำ�หนด
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ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
62. ถาม กฎหมายกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้หรือไม่อย่างไร
ตอบ กฎหมายกำ�หนดให้ผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัด
ประกาศกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ ของผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ กำ�หนด

63. ถาม ในการกำ�หนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น จะต้องคำ�นึงถึงปัจจัยอะไร

ตอบ 1. ขนาดพืน้ ที่ และลักษณะทางภูมศิ าสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่
2. จำ�นวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
3. จำ�นวนหน่วยเลือกตัง้
4. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์

64. ถาม การใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้สมัคร

รับเลือกตั้ง มีหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายอย่างไร
ตอบ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่เกิน
จำ�นวนเงินที่ผ้อู ำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัดกำ�หนด จำ�นวนเงิน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะ
จ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นำ�มาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่า
ตอบแทน
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31

ถาม ประเภทของค่าใช้จา่ ยของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ท้องถิน่

ทีส่ �ำ คัญมีอะไรบ้าง

ตอบ 1. ค่าสมัครรับเลือกตัง้

2. ค่าจ้างแรงงาน
3. ค่าจ้างทำ�ของ
4. ค่าโฆษณาในสือ่ ต่าง ๆ
5. ค่าสือ่ สิง่ พิมพ์ทใ่ี ช้ในการโฆษณาหาเสียง
6. ค่าใช้จา่ ยในการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์
7. ค่าจัดซือ้ /เช่าวัสดุ อุปกรณ์ส�ำ หรับใช้ในการหาเสียง
8. ค่าเช่าสถานที่
9. ค่าเช่ายานพาหนะ
10. ค่าสาธารณูปโภค
11. ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ สำ�หรับผูช้ ว่ ยหาเสียง
12. ค่าอบรมผูช้ ว่ ยหาเสียง
13. ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลือกตัง้

66. ถาม ระยะเวลาในการคำ�นวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง กำ�หนดไว้อย่างไร

ตอบ ในกรณี ที่ เ ป็ น การเลื อ กตั้ ง อั น เนื่ อ งมาจากการครบวาระ

ให้คำ�นวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 180 วัน ก่อนวันครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง
ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตำ�แหน่งที่ว่าง ให้คำ�นวณ
ค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่วนั ทีต่ �ำ แหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตัง้
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67. ถาม ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร

ท้องถิน่ ต้องยืน่ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง้ อย่างไร

ตอบ ต้ อ งยื่น ภายใน 90 วั น นั บ จากวั น เลื อ กตั้ง พร้ อ มหลั ก ฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วนต่อผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัด

68. ถาม กฎหมายกำ�หนดระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้อย่างไร

ตอบ ให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ หาเสียงได้ภายในกำ�หนดเวลา ดังนี้

1. กรณีครบวาระหรือครบอายุ ให้กระทำ�ได้ต้งั แต่ 180 วัน
ก่อนวันครบวาระหรือครบอายุ จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตัง้
2. กรณียุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา ให้กระทำ�ได้ต้ังแต่
วันยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวัน
เลือกตัง้
3. กรณี เ ลื อ กตั้ ง แทนตำ � แหน่ ง ที่ ว่ า ง ให้ ก ระทำ � ได้ ต้ั ง แต่
วันทีต่ �ำ แหน่งว่างลง จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตัง้
4. กรณี สั่ ง ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ใ หม่ ให้ กร ะทำ �ได้ ตั้ ง แ ต่
วันที่มีคำ�สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อน
วันเลือกตัง้

69. ถาม ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให

มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครจะหาเสียง
เลือกตั้งได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ ผูใ้ ดจะหาเสียงไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะมีมติ
เป็นอย่างอืน่ โดยคำ�นึงถึงความสุจริตและเทีย่ งธรรม
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70. ถาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น จะจัดให้มีผู้ช่วยในการหาเสียงได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สามารถจัดให้มผี ชู้ ว่ ยหาเสียงได้ โดยต้องแจ้ง

จำ�นวนและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทน
ผูช้ ว่ ยหาเสียงต่อสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัด

71. ถาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้าย

เกี่ยวกับการหาเสียงได้อย่างไรบ้าง
ตอบ จะดำ�เนินการได้เฉพาะในสถานทีท่ ก่ี �ำ หนดเท่านัน้ รวมทัง้ ป้าย
ประกาศ หรือป้ายหาเสียงจะต้องมีขนาดและจำ�นวนที่คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ กำ�หนดอีกด้วย

ความรู้เกี่ยวกับการลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้ง
72. ถาม กฎหมายกำ�หนดระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนน

ไว้อย่างไร
ตอบ ให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา
ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา
แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เห็ น สมควร
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเลื อ กตั้ ง ให้ เรี ย บร้ อ ย จะกำ � หนดระยะเวลา
เป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อย
กว่า 7 ชั่วโมง
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73. ถาม คณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตั้ง ต้องจัดแบ่ง
หน้าที่กันอย่างไรบ้าง
ตอบ 1. หน้าที่อำ�นวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง
2. หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
3. หน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง
4. หน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนน
5. หน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง

74. ถาม หลักฐานอะไรบ้างที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถนำ�ไป

แสดงต่อคณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการ
ออกเสียงลงคะแนน
ตอบ ใช้บตั รประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตร หรือหลักฐานอืน่ ใดของ
ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ รี ปู ถ่ายและมีเลขประจำ�ตัวประชาชน
สำ�หรับเฉพาะบัตรประจำ�ตัวประชาชนที่หมดอายุแล้ว สามารถใช้
แสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้

75. ถาม ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ดังกล่าวต้องปฏิบัติตนอย่างไร

ตอบ จะต้องไปใช้สทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ ได้เพียงแห่งเดียว
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76. ถาม เมือ่ คณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ พบว่ามีบคุ คล
ทีไ่ ม่มชี อ่ื ในบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มาขอลงคะแนนเลือกตัง้
คณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ ต้องปฏิบตั อิ ย่างไร

ตอบ ให้แจ้งแก่ผ้นู ้นั ว่า “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และห้าม

มิ ใ ห้ ก รรมการประจำ � หน่ ว ยเลื อ กตั้ง เพิ่ม ชื่อ ผู้น้ัน ลงไปโดยพลการ
เว้นแต่ บุคคลนัน้ จะมีหลักฐานการเป็นผูม้ ชี อ่ื ในบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
และคณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ ประชุมพิจารณาแล้วว่าเป็นผูม้ สี ทิ ธิ
ลงคะแนนเลือกตัง้ ในหน่วยเลือกตัง้ นัน้ ่

77. ถาม ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตัง้ หากมีผใู้ ด
ประสงค์จะเข้าไปในทีเ่ ลือกตัง้ คณะกรรมการประจำ�หน่วย
เลือกตัง้ ต้องปฏิบตั อิ ย่างไร

ตอบ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน จะให้ผ้ใู ดเข้าไป

ในทีเ่ ลือกตัง้ ไม่ได้ เว้นแต่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการเลือกตัง้ และผูท้ เ่ี ข้าไปเพือ่ ใช้สทิ ธิ
เลือกตัง้

78. ถาม คณะกรรมการการเลือกตั้งกำ�หนดจำ�นวนคูหา
เลือกตั้งสำ�หรับแต่ละที่เลือกตั้งไว้อย่างไร

ตอบ คูหาลงคะแนนสำ�หรับที่เลือกตั้งหนึ่ง ให้มีจำ�นวน 3 คูหา

เป็นอย่างน้อย
กรณีหน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคนพิการหรือ
ทุพพลภาพหรือสูงอายุ การจัดวางคูหาเลือกตั้งควรคำ�นึงถึงบุคคล
ดังกล่าวด้วย
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79. ถาม ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้

จะแสดงความประสงค์ให้ผอู้ น่ื ลงคะแนนแทนตนเองได้หรือไม่

ตอบ โดยปกติผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนน

ด้วยตนเองเท่านั้น มีข้อยกเว้นตามกฎหมายเฉพาะกรณีที่มีข้อจำ�กัด
ทางกายภาพที่ทำ�ให้คนพิการหรือทุพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ไม่สามารถ
ทำ�เครื่องหมายลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือคณะ
กรรมการประจำ�หน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทำ�แทนได้โดยความยินยอม
และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้น

80. ถาม เมือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทำ�เครือ่ งหมายลงคะแนนในบัตร

เลือกตัง้ แล้ว จะต้องนำ�บัตรเลือกตัง้ ใส่ในบัตรเลือกตัง้
ด้วยตนเองใช่หรือไม่
ตอบ โดยปกติ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง จะต้ อ งเป็ น ผู้ นำ � บั ต รเลื อ กตั้ ง
ที่ ล งคะแนนแล้ ว ใส่ ใ นหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ด้ ว ยตนเอง แต่ มี ข้ อ ยกเว้ น
ตามกฎหมายสำ � หรั บ คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ สู ง อายุ จะขอ
ให้กรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ ช่วยนำ�บัตรใส่ในหีบบัตรเลือกตัง้ ต่อหน้า
ตนเองก็ได้

81. ถาม เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว แต่ยัง
มีผ้มู ีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในที่เลือกตั้ง และประสงค์จะลงคะแนน
ต่อไป คณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ ต้องดำ�เนินการอย่างไร

ตอบ คณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ จะต้องพิจารณาอนุญาต

ให้เฉพาะผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ซึง่ ประสงค์จะลงคะแนนและได้แสดงตัวอยูใ่ นที่
เลือกตัง้ แล้วก่อนเวลาปิดการลงคะแนน ได้แสดงตนและรับบัตรเลือกตัง้
เพือ่ ออกเสียงลงคะแนนต่อไปได้
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82. ถาม เมื่อปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ใดมีหน้าที่
นับคะแนนและต้องดำ�เนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ คณะกรรมการประจำ � หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง เป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่

นับคะแนนเลือกตั้ง โดยให้กระทำ�ในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
ซึง่ ต้องนับคะแนนโดยเปิดเผย ห้ามมิให้เลือ่ นหรือประวิงเวลาการนับคะแนน
เลือกตัง้

83. ถาม ในกรณีทน่ี บั คะแนนแล้วปรากฏว่า จำ�นวนผูม้ าใช้สทิ ธิ

เลือกตัง้ ไม่ตรงกับจำ�นวนบัตรเลือกตัง้ ทีใ่ ช้ออกเสียงลงคะแนน
กฎหมายกำ�หนดให้ด�ำ เนินการอย่างไร

ตอบ ให้คณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตั้ง ตรวจสอบความ

ถูกต้องหากตรวจสอบแล้วยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ เพือ่ พิจารณาสัง่ ให้มกี ารนับคะแนนเลือกตัง้ ใหม่ หรือให้ออก
เสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น

ความรู้เกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
84. ถาม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องประกาศผลการ
เลือกตัง้ อย่างไร

ตอบ คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะต้องตรวจสอบเบือ้ งต้น หากเห็น

ว่ามีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ ผลการเลือกตัง้ เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
ให้ประกาศผลการเลือกตัง้ นัน้ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั เลือกตัง้
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85. ถาม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นใด หากมีผ้สู มัคร

รับเลือกตั้งน้อยกว่าหรือเท่ากับจำ�นวนสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น
จะพึงมี คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะประกาศผลการเลือกตัง้
อย่างไร
ตอบ ผูส้ มัครนัน้ จะได้รบั เลือกตัง้ ต่อเมือ่ ได้คะแนนเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ นัน้ และมากกว่าคะแนน
เสียงทีไ่ ม่เลือกผูส้ มัครผูใ้ ด

86. ถาม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นใด หากปรากฏ
ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเท่ากัน ทำ�ให้มีผู้สมัครเลือก
รับตัง้ เกินจำ�นวนทีจ่ ะพึงมีได้ จะต้องดำ�เนินการอย่างไร

ตอบ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจำ � องค์ ก รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการจับสลากภายใน 3 วัน นับแต่วันประกาศ
ผลการนับคะแนนเลือกตัง้

87. ถาม ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ครบจำ�นวนสมาชิกสภา
ท้องถิน่ ทีพ่ งึ มีทง้ั หมด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ จะสามารถ
เรียกประชุมสภาท้องถิน่ ได้หรือไม่

ตอบ เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศผลการเลือกตัง้ สมาชิก

สภาท้องถิ่นเกินจำ�นวนกึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 คน หากมีความจำ�เป็นต้องเรียกประชุมสภาท้องถิน่
นัน้ ให้เรียกประชุมและปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ โดยในระหว่างนัน้ ให้ถอื ว่าสมาชิก
สภาท้องถิน่ นัน้ ประกอบด้วยสมาชิกเท่าทีม่ อี ยู่
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ความรู้เกี่ยวกับการคัดค้านการเลือกตั้งท้องถิ่น
และการกระทำ�ที่เป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
88. ถาม หลั ก เกณฑ์ ใ นการคั ด ค้ า นการเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น

มีอย่างไรบ้าง
ตอบ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นคัดค้านการเลือกตั้งได้ต้งั แต่วันที่ประกาศ
ให้มกี ารเลือกตัง้ จนถึง 30 วัน นับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตัง้ เว้นแต่
1. การคัดค้านเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และการยื่น
บัญชีรายรับรายจ่ายให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึง 180 วัน นับแต่
วันประกาศผลการเลือกตั้ง
2. การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนน ให้คัดค้านในระหว่าง
เวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ หรือกรณีคัดค้านการรวมคะแนน
ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง

89. ถาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจำ�นวน

ทีก่ �ำ หนดจะมีความผิดตามกฎหมายเลือกตัง้ อย่างไร
ตอบ ต้องระวางโทษจำ�คุกตัง้ แต่ 1 ปี - 5 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 20,000
บาท ถึง 100,000 บาท หรือปรับเป็นจำ�นวน 3 เท่า ของจำ�นวนเงินทีเ่ กิน
จำ�นวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ผ้อู ำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัด
ประกาศกำ�หนดแล้วแต่จ�ำ นวนใดจะมากกว่ากัน หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ และให้
ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผูน้ น้ั มีก�ำ หนด 10 ปี
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90. ถาม

ผู้จ้างวานและผู้ถูกจ้างเพื่อให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
จะมีความผิดตามกฎหมายเลือกตัง้ ท้องถิน่ หรือไม่
ตอบ กฎหมายห้ามมิให้ผ้ใู ดเรียก รับ หรือจะยอมรับเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้สำ�หรับตนเองหรือผู้อ่ืน
เพือ่ ให้ตนสมัครรับเลือกตัง้ และห้ามมิให้ผใู้ ดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้
หรือจัดเตรียมเพือ่ จะให้ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อน่ื ใดอันอาจคำ�นวณ
เป็นเงินได้แก่ผใู้ ดเพือ่ ให้ผนู้ น้ั หรือผูอ้ น่ื สมัครรับเลือกตัง้ หากฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ

91. ถาม ข้ อ ห้ า มในการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น ที่ สำ � คั ญ

มีอะไรบ้าง
ตอบ 1. จัดทำ� ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อ
จะให้ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อน่ื ใดอันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้แก่ผใู้ ด
2. ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อืน่ ใดไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชมุ ชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือศาสน
สถานอืน่ สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอืน่ ใด
3. ทำ�การโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มมี หรสพหรือการรืน่ เริง
ต่าง ๆ
4. เลีย้ งหรือรับจะจัดเลีย้ งผูใ้ ด
5. หลอกลวง บังคับ ขูเ่ ข็ญ ใช้อทิ ธิพลคุกคาม ใส่รา้ ยด้วยความ
เท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผูส้ มัครใด
หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำ�คุกตัง้ แต่ 1 ปี - 10 ปี หรือปรับ
ตัง้ แต่ 20,000 บาท - 200,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ และให้ศาลสัง่
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผูน้ น้ั มีก�ำ หนด 20 ปี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ความรู้ 108 การเลือกตั้งท้องถิ่น

41

92. ถาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะจัดรถรับส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพือ่ ไปลงคะแนนเลือกตัง้ ได้หรือไม่

ตอบ ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนำ�ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่

เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสีย
ตามปกติ
ตามข้ า งต้ น มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
จัดยานพาหนะเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผ้มู ีสิทธิเลือกตั้ง หากฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000
บาท – 200,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ ของผูน้ น้ั มีก�ำ หนด 20 ปี

93. ถาม กฎหมายเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น กำ � หนดหลั ก เกณฑ์

การหาเสียงเลือกตัง้ สำ�หรับบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยไว้อย่างไร
ตอบ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการ
หาเสียงเลือกตั้งหรือกระทำ�การใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง
โดยประการ ทีอ่ าจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผสู้ มัคร ทัง้ นี้ เว้นแต่การกระทำ�
นัน้ เป็นการช่วยเหลือราชการตามทีท่ างราชการ้องขอ หรือเป็นการประกอบ
อาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้น้นั หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่
1 ปี - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท - 200,000 บาท

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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94. ถาม เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะมีบทบาทช่วยเหลือผู้สมัคร

รับเลือกตัง้ ท้องถิน่ ได้หรือไม่
ตอบ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้าที่กระทำ�การใด ๆ
อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผสู้ มัคร เว้นแต่เป็นการกระทำ�ตามหน้าทีแ่ ละ
อำ�นาจ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำ�คุกตัง้ แต่ 1 ปี - 10 ปี หรือปรับตัง้ แต่
20,000 บาท – 200,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ และให้ศาลสัง่ เพิกถอน
สิทธิเลือกตัง้ ของผูน้ น้ั มีก�ำ หนด 20 ปี

95. ถาม กฎหมายกำ�หนดระยะเวลาห้ามการหาเสียงเลือกตัง้

ท้องถิน่ ไว้อย่างไร
ตอบ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ใ ดทำ � การโฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ง โดยวิ ธีก าร
ใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผ้สู มัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา
ของวันก่อนวันเลือกตัง้ 1 วัน จนสิน้ สุดวันเลือกตัง้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
จำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ

96. ถาม ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ท้องถิน่ จะต้องดำ�เนินการเกีย่ วกับ

การปิดป้ายประกาศหาเสียงเลือกตัง้ อย่างไร
ตอบ การปิ ด ประกาศหรื อ ติ ด แผ่ น ป้ า ยเกี่ ย วกั บ การหาเสี ย ง
เลือกตั้งจะกระทำ � ได้ เ ฉพาะในสถานที่ รวมทั้ ง มี ข นาดและจำ � นวน
ไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายกำ�หนด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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97. ถาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะปิดป้ายหาเสียงเลือกตั้งในที่

เลือกตัง้ ได้หรือไม่
ตอบ เมื่ อ ได้ มี ป ระกาศกำ � หนดที่ เ ลื อ กตั้ ง แล้ ว ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ด
นำ � สิ่ง พิ ม พ์ แผ่ น ประกาศ หรื อ สิ่ง อื่น ใด มาปิ ด หรื อ แสดงไว้ ภ ายใน
ที่เ ลื อ กตั้ง เว้ น แต่ เ ป็ น การดำ � เนิ น การตามคำ � สั่ง ของผู้อำ� นวยการ
การเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการ
อำ�นวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้สทิ ธิเลือกตัง้ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการการ
เลือกตัง้ กำ�หนด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

98. ถาม บุคคลที่พยายามจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

โดยรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าตนเองเป็นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิเลือกตัง้ จะมีความผิดและ
ต้องรับโทษหรือไม่

ตอบ ห้ามมิให้ผ้ใู ดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายาม

ออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
จำ�คุกตัง้ แต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 20,000 บาท – 200,000 บาท
หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผูน้ น้ั มีก�ำ หนด
20 ปี

99. ถาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว จะถ่ายรูป
บัตรเลือกตัง้ ไว้เป็นทีร่ ะลึกได้หรือไม่

ตอบ ในระหว่ า งการออกเสี ย งลงคะแนน ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดใช้

เครือ่ งมืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตัง้ เพือ่ ให้เห็นเครือ่ งหมายลงคะแนน
ในคูหาเลือกตัง้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน
20,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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100. ถาม ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีส่ ามารถนำ�บัตรทีต่ นลงคะแนนแล้ว
ให้ผอู้ น่ื ดูได้หรือไม่

ตอบ ห้ามมิให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ นำ�บัตรเลือกตัง้ ทีอ่ อกเสียงลงคะแนน

แล้ว แสดงต่อผูอ้ น่ื เพือ่ ให้ผอู้ น่ื ทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนน
ไม่เลือกผูส้ มัครผูใ้ ด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ

101. ถาม ผู้ ท่ี ขั ด ขวางหน่ ว งเหนี่ ย วมิ ใ ห้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง

ไปลงคะแนนมีความผิดอย่างไร
ตอบ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดกระทำ � การใดโดยไม่ มี อำ � นาจโดยชอบ
ด้ ว ยกฎหมาย เพื่ อ มิ ใ ห้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง สามารถใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ หรื อ
ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้งหรือ
มิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกำ�หนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนน
ได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000
บาท หรื อ ทั้ ง จำ � ทั้ ง ปรั บ และให้ ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ของผู้นั้นมีกำ�หนด 10 ปี

102. ถาม ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ ไ ปขอเงิ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง

เพือ่ ลงคะแนนเลือกตัง้ ให้จะมีความผิดหรือไม่
ตอบ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดสำ�หรับตนเองหรือผูอ้ น่ื เพือ่ ลงคะแนนเลือก
หรือลงคะแนนไม่เลือกผูส้ มัครผูใ้ ด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผสู้ มัคร
ผูใ้ ดหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำ�คุกตัง้ แต่ 1 ปี – 10 ปี ปรับตัง้ แต่ 20,000
บาท – 200,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ ของผูน้ น้ั มีก�ำ หนด 20 ปี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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103. ถาม ในการเลือกตั้งท้องถิ่นผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง

มีบทบาทต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือลูกจ้างของตนอย่างไร
ตอบ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือ
ไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 2 ปี
ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ

104. ถาม ผู้ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ง ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ง โดยขาด

คุณสมบัตใิ นการสมัครจะมีโทษตามกฎหมายหรือไม่
ตอบ ผูใ้ ดลงสมัครรับเลือกตัง้ โดยรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าตนเป็นผูข้ าดคุณสมบัติ
หรือมีลกั ษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตัง้ ต้องระวางโทษจำ�คุกตัง้ แต่
1 ปี ถึง 10 ปี ปรับตัง้ แต่ 20,000 บาท - 200,000 บาท และให้ศาลสัง่
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผูน้ น้ั มีก�ำ หนด 20 ปี

105. ถาม

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ฉีกบัตรเลือกตั้ง จะมีโทษตาม
กฎหมายหรือไม่
ตอบ ผูใ้ ดจงใจกระทำ�ด้วยประการใด ๆ ให้บตั รเลือกตัง้ ทีต่ นได้รบั
มอบจากกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ ชำ�รุดหรือเสียหาย ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท และมิให้ถอื ว่าเป็นความผิดฐานทำ�ให้เสียทรัพย์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

106. ถาม กรรมการประจำ�หน่วยเลือกตั้งจะเปิดเผยว่ามีผู้ใด

มาลงคะแนนแล้วหรือผูใ้ ดยังไม่มาลงคะแนนเลือกตัง้ ได้หรือไม่
ตอบ ในระหว่ า งเวลาเปิ ด การออกเสี ย งลงคะแนนจนถึ ง เวลา
ปิดการออกเสียงลงคะแนน ถ้ากรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ เปิดเผยให้แก่
ผูใ้ ดทราบว่า ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ผูใ้ ดมาลงคะแนนหรือผูใ้ ดยังไม่มาลงคะแนน
เพือ่ เป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่ผสู้ มัคร ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ

107. ถาม ในวันเลือกตัง้ สามารถขายสุราได้หรือไม่
ตอบ ผู้ใดขาย จำ�หน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขต

เลือกตัง้ ในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตัง้ หนึง่ วัน
จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันเลือกตัง้ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ

108. ถาม บุคคลทีเ่ ล่นพนันผลการเลือกตัง้ ท้องถิน่ จะมีความผิด

และต้องรับโทษอย่างไร
ตอบ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่ 1 ปี – 5 ปี ปรับตั้งแต่
20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผูเ้ ล่น มีก�ำ หนด 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น.

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

