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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประปาหมูบาน

บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น



ความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่นความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น

มีสวนไดสวนเสียจากการบริหาร
และบริการสาธารณะ

ฝกฝนตนเองใหมีบทบาท
ตอการปกครอง

มีสวนรวมในการรับรูปญหา
และหาแนวทางแกไข

ลดภาระของ
รัฐบาล

ลดภาระของ
รัฐบาล

ประชาชน

โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

เปนการท่ีรัฐบาลกระจายอำนาจใหประชาชน 

ในทองถิ ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง 

ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อใหสามารถ 

สนองตอบตอความตองการของชุมชนไดสะดวก 

รวดเร็ว และ ตรงกับความประสงคของชุมชน

มีอิสระ
การบริหาร

การจัดทำบริการสาธารณะ

การจัดการศึกษา สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม

การเงิน การคลัง รายได ขอบัญญัติทองถิ่น

ฯลฯ



รูปแบบและโครงสรางการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบและโครงสรางการปกครองสวนทองถิ่น

โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

โครงสรางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงเปน 2 ฝาย

ฝายสภารูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบทั่วไป

อบจ. อบต. กทม. เมืองพัทยาเทศบาล

รูปแบบพิเศษ

ฝายผูบริหาร

รูปแบบทั่วไป

  สภาองคการบริหารสวนตำบล

  สภาเทศบาล

  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด

รูปแบบพิเศษ

  สภาเมืองพัทยา

  สภากรุงเทพมหานคร  

รูปแบบทั่วไป

  นายกองคการบริหารสวนตำบล

  นายกเทศมนตรี

  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

รูปแบบพิเศษ

  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

  นายกเมืองพัทยา



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น

มีสัญชาติไทย ถาแปลงสัญชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

มีอายุไมต่ำกวา 18 ป
ในวันเลือกตั้ง

มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในเขตเลือกตั้งติดตอกันมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันเลือกตั้ง

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะสิ้นสุดแลวหรือไม
ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง
บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม

ติดยาเสพติดใหโทษ
เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว/
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง/เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ยังไมพน 5 ป/อยูระหวางถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ
เปน ส.ส. ส.ว. ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
คามนุษย/คายาเสพติด/เจาสำนักการพนัน
เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชน
ทุจริตตอหนาที่/ทุจริตการเลือกตั้ง/ผิดกฎหมายการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน
เคยถูกจำคุกโดยพนโทษมายังไมถึง 5 ปนับถึงวันเลือกตั้ง
      ฯลฯ

มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
อายุ
   สมาชิกสภาทองถิ่น มีอายุไมต่ำกวา 25 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
   ผูบริหารทองถิ่น  มีอายุไมต่ำกวา 35 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 

สมัครรับเลือกตั้ง ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันสมัครรับ 
เลือกตั้ง

การศึกษา
   สมาชิกสภา ไมกำหนด
    ผูบริหาร
     อบจ. ไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปน สจ. 

            ส.อบจ. ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
     เทศบาล ไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  หรือเคยเปน 

          ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมาชิกรัฐสภา
     อบต. ไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ 

        เคยเปนสมาชิกสภาตำบล ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมาชิกรัฐสภา
     กทม. และเมืองพัทยา ปริญญาตรีหรือเทียบเทา



ผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง

โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

ผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง

ประชาชน

(ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง)

ผูเลือก ผูเลน กรรมการ สักขีพยาน

ผูสมัคร

รับเลือกตั้ง

ผูจัดการ

เลือกตั้ง
(กกต./ผตล./

กกต.ทองถิ่น/กปน.)

ผูสนับสนุน
(ศส.ปชต./กลุมสตรี

เครือขายพลเมือง/

นศ./ออช.)



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

5 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งทองถิ่น5 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งทองถิ่น

ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่

จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว

หนาที่เลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อ
1

2
ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใชได)
หรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถาย
และหมายเลข 13 หลัก และลงลายมือชื่อ

 หรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ยื่นหลักฐานแสดงตน

3
บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

ดานในของบัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

ดานในของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ
ลายนิ้วมือที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง 
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

บัตรเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

4
                          ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ในชองทำเครื่องหมาย
                        หากไมตองการเลือกผูสมัครผูใด ใหทำ
                  เครื่องหมายกากบาท (x) ในชองไมเลือก
           ผูสมัครผูใด แลวพับบัตรเลือกตั้ง

ทำเครื่องหมายกากบาท (X)

5 นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบรอยแลว
หยอนใสลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ดวยตนเอง

หยอนบัตรเลือกตั้งดวยตนเอง

เวลาลงคะแนน 08.00 - 17.00 น.เวลาลงคะแนน 08.00 - 17.00 น.



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

ไมไปเลือกตั้ง   จะถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ป
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส./สถ./ผถ./สมัครรับเลือกเปน ส.ว.
สมัครรับเลือกเปนกำนันและผูใหญบาน
เขาชื่อรองขอใหถอดถอน สถ. หรือ ผถ.
ดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภา
ฝายการเมือง
ดำรงตำแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น
ดำรงตำแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น ผูชวยเลขานุการ
ประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาทองถิ่น

ภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั้ง หรือ
ภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตั้ง โดย
       แจงดวยตนเอง
       มอบหมายใหผูอื่นไปยื่นแทน
       จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน

เหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได

การแจงเหตุ

มีกิจธุระจำเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล
เจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิได
เปนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุ และไมสามารถเดินทาง
ไปใชสิทธิได
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
มีถิ่นที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกิน 100 กิโลเมตร
ไดรับคำสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้ง
เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

การถูกจำกัดสิทธิ
กำหนดเวลาครั้งละ 2 ป



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

การดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมการดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

กอนประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. มีอำนาจ : คำสั่ง กกต. ใหเปนที่สุด)

(เมื่อ กกต. มีคำสั่งใหเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง) หรือสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ไวเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป ให กกต. ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนสิทธิสมัคร หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตอไป

หลังประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณเพื่อพิจารณา)

(ใบเหลือง)
เลือกตั้งใหม

สั่งระงับสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง ไวเปนการ
ชั่วคราว เปนระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป

เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(ใบสม)

(ใบดำ)

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ป
(ใบแดง)



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

ขอหามในการหาเสียงเลือกตั้งขอหามในการหาเสียงเลือกตั้ง

จัดทำ ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสิน
หรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคำนวณเปนเงินไดแกผูใด

ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ไมวาจะ 
โดยตรงหรือโดยออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือศาสนสถานอื่น 
สถานศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด

ทำการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตางๆ

เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด

หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจ
ใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครใด

ฝาฝน จำคุก 1 - 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปฝาฝน จำคุก 1 - 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ป

การคัดคานการเลือกตั้ง
     หากผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกตั้งเห็นวา
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตน
สมัครรับเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือไมชอบดวยกฎหมายมีสิทธิยื่นคัดคานตอ กกต. ได
     สำหรับระยะเวลาในการยื่นคัดคานนั้น อาจยื่นได
ตั้งแตวันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึง 30 วันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้ง เวนแตการคัดคานเกี่ยวกับ
     1. คาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร หรือการยื่น
บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร
อาจยื่นคัดคานไดตั้งแตวันเลือกตั้งจนถึง 180 วันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้ง
     2. การนับคะแนนใหคัดคานในระหวางเวลาที่ยังนับ
คะแนนไมแลวเสร็จ หรือในกรณีคัดคานการรวมคะแนน
ใหคัดคานกอนประกาศผลการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง



การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ควรรูการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ควรรู
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หามมิให
ผูใดซึ่งรู อยู แลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้งพยายาม
ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน

1

ผูใดหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัคร นับต้ังแตเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกต้ัง
หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใดๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกตั้ง

ผูใดใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดถายภาพบัตรเลือกตั้ง เพื่อ
ใหเห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

ผู ใดขาย จำหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
ในเขตเลือกตั้ง ในระหวางเวลา 18.00 น. ของวันกอน
วันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน เพ่ือลงคะแนน
เลือกหรือไมเลือกผูสมัครใดหรืองดเวนไมลงคะแนนใหแก
ผูสมัครใด

ผูใดกระทำการอันเปนเท็จเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัคร
ผูใดกระทำการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง
หรือเพื่อจะแกลงใหผูสมัครผูใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

5

4

7

9

6

8

ผูใดจงใจทำเคร่ืองหมายโดยวิธีใดไวท่ีบัตรเลือกต้ัง นอกจาก
เครื่องหมายที่ลงคะแนน

10

ผูใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เวนแตเปน
การกระทำตามหนาที่และอำนาจ

11

ผูใดจงใจกระทำดวยประการใดๆ ใหบัตรเลือกต้ังท่ีตนไดรับ
จาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทำ
ดวยประการใดๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได

2

ผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามามีสวนชวยเหลือในการเลือกต้ัง3

รับพนัน

หามหาม
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การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถิ่นการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถิ่น

     ติดตาม ตรวจสอบ เสนอแนะ
การทำงานของตัวแทน
     ศึกษาหาขอมูล เพื่อรูเทาทัน
การเมือง

     ใชสิทธิเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ
รูเทาทัน
     สังเกตการณการทำหนาที่ กปน.
     สังเกตการณการลงคะแนน/
นับคะแนน

1. กอนการเลือกตั้ง
   (เตรียมตนเองใหพรอม)

2. ในวันเลือกตั้ง 3. หลังการเลือกตั้ง

     ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ/
จัดเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกให
     ศึกษาระบบ/วิธีการเลือกตั้ง/
ขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้ง
     รวมรณรงค/เชิญชวนไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง
     ติดตามการหาเสียง/ศึกษาขอมูล
ผูสมัคร
     สอดสองดูแล เฝาระวังการทุจริต
การเลือกตั้ง
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บัตรดีบัตรดี บัตรเสียบัตรเสีย

ตัวอยาง
ลักษณะบัตรดี - บัตรเสีย

ตัวอยาง
ลักษณะบัตรดี - บัตรเสีย




