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การปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญตอการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตย เนือ่งจากเปนระบอบการปกครองทีม่กีารจดัตัง้องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขึ้นในทองที่ตางๆ เพื่อใหเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
ที่จะมีสวนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวาตนเองนั้นมีสวนไดสวนเสียกับ
การบริหารของรัฐที่ดีหรือไมดี การใหบริการเกิดประโยชนหรือความเสียหาย
ตอตนเอง ซึง่จะเปนการฝกการเรยีนรูการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทาํใหเกิด
การฝกฝนตนเองใหมบีทบาทตอการปกครองและเขามามสีวนรวมในการรับรู
ปญหาและแสวงหาแนวทางการแกไขทีถ่กูตองมีประสิทธภิาพ หากการปกครอง
สวนทองถิ่นมีความเขมแข็งยอมจะมีสวนในการลดภาระของรัฐบาลกลาง

การปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญอยางไรถาม

ตอบ

1.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรงริเริ่ม
การปฏิรูปการเมือง โดยใหสิทธิทางการเมืองการปกครองแกประชาชน
ในการที่จะเลือกสรรผูปกครองของตนเอง จึงทรงมีพระราชดําริใหทดลอง
จดัหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ในป พ.ศ. 2440 ไดแกสุขาภิบาลกรุงเทพ 
ตอมาในป พ.ศ. 2448 ไดขยายกจิการไปยงัสุขาภบิาลทาฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร

ตอบ

ความรูเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น
ของประเทศไทย

การปกครองสวนทองถิ่นมีประวัติและความเปนมาอยางไรถาม2.

(ตอ)
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หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่ม
การจัดตั้งดุสิตธานี เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูการปกครองตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยแท เนื่องจากรูปแบบของดุสิตธานีจะมีการจําลองกลไก 
และสถาบันทางการเมืองท่ีสมบูรณ ครบถวน และในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดทรงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
จัดตั้งเทศบาลขึ้น

สําหรับการประกาศใหมีพระราชบัญญัติเทศบาลและการจัดตั้ง
สภาจังหวัดมีขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในป พ.ศ. 2476 
และมีการตราพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลในป พ.ศ. 2499 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518
และพระราชบญัญตักิารปกครองเมืองพัทยา พ.ศ. 2521

1. เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
2. มีความสัมพันธกับราชการบริหารสวนกลางในฐานะหนวยงาน

 ระดับรองของรัฐ
3. มีสภาของผู บริหารท่ีมาจากการเลือกต้ังหรือการสรรหาตามที่

 กฎหมายบัญญัติ
4. มีอิสระในการปกครองตนเอง
5. มีเขตการปกครองที่ชัดเจน
6. มีงบประมาณของตนเอง
7. มีบุคลากรปฏิบัติงานเปนของตนเอง
8. มีอํานาจทองที่ที่จําเปนสําหรับการจัดบริการสาธารณะ
9. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่น

ตอบ

ลักษณะและองคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น
ทีส่าํคญัมีอะไรบาง
ถาม3.
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ถาม รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นมีกี่รูปแบบ อะไรบาง

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

ตอบ

4.

โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ประกอบดวยอะไรบาง

โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
1. สภาทองถิ่น
2. ผูบริหารทองถิ่น

ตอบ

5. ถาม

องคกรปกครองสวนทองถิน่มหีนาทีแ่ละอาํนาจอยางไรบาง

มีหนาที่และอํานาจในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ การจัดทํา
กิจกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชนของประชาชนในทองถิน่ตามหลกัการพฒันา
อยางยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชน
ในทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ตอบ

6. ถาม
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การบรกิารสาธารณะ (Public Service) มคีวามหมายอยางไร

หมายถงึ การตอบสนองความตองการของสงัคม หรือสมาชิกของสังคม
ทีจ่ะไดรบับรกิารจากรฐัในเรือ่งทีเ่อกชนเองไมสามารถตอบสนองดวยตนเองได 
เชน การคุมครองความปลอดภัย สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการตางๆ
โดยรัฐอาจจัดทําเอง หรือใหเอกชนดําเนินการภายใตการกํากับของรัฐ

ตอบ

7. ถาม

กจิกรรมสาธารณะ (Public Activities) มคีวามหมายอยางไร

หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคม หรือสาธารณะประโยชนเปนกิจกรรม
ท่ีรฐัสงเสรมิใหสมาชกิของสงัคมมสีวนรวมปฏบัิตตินใหเปนประโยชนตอสวนรวม
ตามความสมัครใจในกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อใหสมาชิกของสังคมแสดง
ความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ (Public Mind)

ตอบ

8. ถาม

รัฐมีหนาที่ตอทองถิ่นอยางไรบาง

รัฐตองดําเนินการใหทองถ่ินมีรายไดของตนเอง โดยจัดระบบภาษี 
หรอืจดัสรรภาษทีีเ่หมาะสม รวมทัง้สงเสรมิพัฒนาการหารายไดหรอืใหสามารถ
ดาํเนนิการจดัทาํบรกิารสาธารณะ การจดัทํากจิกรรมสาธารณะ รวมทัง้การสงเสรมิ
สนบัสนนุการจดัการศกึษาของทองถ่ิน นอกจากน้ีรฐัตองจัดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐตองทําเพียงเทาท่ีจําเปน เพ่ือคุมครองประชาชนหรือปองกันการทุจริต
การใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน
และปองกันการกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสวนทองถิ่น

ตอบ

9. ถาม
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มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้งตอบ

สมาชกิสภาทองถิน่ประเภทตางๆ มีวาระการดํารงตําแหนงก่ีป 
นับแตเมื่อใด

10. ถาม

ผูบริหารทองถิ่นตางๆ มีที่มาอยางไร และมีวาระการดํารง
ตําแหนงอยางไร

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิน่นัน้ และมวีาระการดาํรงตําแหนงคราวละ 4 ป นบัแตวนัเลือกต้ัง
แตจะดาํรงตาํแหนงตดิตอกนัเกนิ 2 วาระไมได โดยเมือ่ดํารงตาํแหนงตดิตอกัน
2 วาระแลวจะดํารงตําแหนงไดอีกเมื่อพน 4 ป นับแตวันพนจากตําแหนง

ตอบ

11. ถาม
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ความรูเกี่ยวกับเขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งทองถิ่น

เขตเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไวอยางไร

เขตเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบล กําหนดไว ดังนี้
1. เขตเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ใชเขตหมูบาน

เปนเขตเลือกตั้ง เวนแตหมูบานใดมีราษฎรไมถึง 25 คน ใหรวมหมูบานนั้น
กับหมูบานที่มีพื้นท่ีติดตอกัน เพื่อใหมีจํานวนราษฎรถึง 25 คน โดยนับ
จํานวนราษฎร ณ วันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง

2. เขตเลือกตั้งของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใชเขตองคการ
บรหิารสวนตําบลเปนเขตเลือกตั้ง

ตอบ

12. ถาม

กฎหมายกําหนดองคประกอบของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลไว อยางไรบาง

สภาองคการบรหิารสวนตาํบล ประกอบดวยสมาชกิทีม่าจากการเลอืกต้ัง
โดยตรงของประชาชน เขตเลือกตั้งละ 1 คน โดยสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ส.อบต.) ของแตละตําบล จะตองมีจํานวนอยางนอย 6 คน

หากตาํบลใดม ี1 เขตเลอืกตัง้ ใหมี ส.อบต. 6 คน
ถามี 2 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต.ไดเขตเลือกตั้งละ 3 คน
ถามี 3 เขตเลือกตั้ง  ใหมี ส.อบต. ไดเขตเลือกตั้งละ 2 คน
ถาม ี4 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต.ไดเขตเลอืกต้ังละ 1 คนกอน 

  แลวเพิม่ใหเขตเลือกต้ังทีม่รีาษฎรมากท่ีสุด
  2 เขตเลือกตั้งแรก

(ตอ)

ตอบ

13. ถาม



สถานีตำรวจ
ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร
ศาลาวาการ
เมืองพัทยา
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เขตเลือกตั้งเทศบาลกําหนดไวอยางไร

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

ตอบ

14. ถาม

กฎหมายกาํหนดองคประกอบของสภาเทศบาลไวอยางไรบาง

สภาเทศบาลประกอบดวย สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน เขตเลือกตั้งละ 6 คน ทําใหเทศบาลตําบลมีสมาชิก 12 คน 
เทศบาลเมืองมีสมาชิก 18 คน และเทศบาลนครมีสมาชิก 24 คน

ตอบ

15. ถาม

เขตเลือกตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดไวอยางไร

เขตเลือกตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดไว ดังนี้
1. เขตเลอืกตัง้สมาชกิสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดัใหใชเขตอาํเภอ

เปนเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่อําเภอใดมีสมาชิกไดเกินกวา 1 คน ใหแบงเขต
อําเภอเปนเขตเลือกตั้ง เทากับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ที่จะพึงมีในอําเภอนั้น

2. เขตเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ใชเขตจังหวัด
เปนเขตเลือกตั้ง

ตอบ

16. ถาม

ถามี 5 เขตเลือกตั้ง  ใหมี ส.อบต. ไดเขตเลือกตั้งละ 1 คน 
  แล วเพิ่มให  เขตเลือกต้ังท่ีมีราษฎร
  มากที่สุดอีก 1 คน
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กฎหมายกําหนดองคประกอบของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดไวอยางไรบาง

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน โดย

จงัหวัดใดมรีาษฎรไมเกนิ 500,000 คน มสีมาชิกสภาองคการบรหิาร
สวนจังหวัดได 24 คน

จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน 
มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได 30 คน

จงัหวัดใดมรีาษฎรเกนิ 1,000,000 คน แตไมเกนิ 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

ตอบ

17. ถาม

เขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกําหนดไวอยางไร

1. เขตเลอืกตัง้สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร ใหถอืเขต (เขตปกครอง)
เปนเขตเลือกตั้ง ถาเขต (เขตปกครอง) ใด มีจํานวนราษฎรเกิน 150,000 คน 
ใหแบงเขต (เขตปกครอง) นั้นออกเปนเขตเลือกต้ังตามจํานวนสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครท่ีจะพึงมี โดยแตละเขตเลือกต้ังตองมีจํานวนราษฎร
ใกลเคียงกัน

2. เขตเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใชเขตกรุงเทพมหานคร
เปนเขตเลือกตั้ง

ตอบ

18. ถาม
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กฎหมายกําหนดองคประกอบของสภากรุงเทพมหานคร
ไวอยางไรบาง

สภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 
จํานวนเขต (ปกครอง) ละ 1 คน

แตถาเขต (ปกครอง) ใดมีราษฎรเกิน 150,000 คน ใหมีสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 1 คน ตอจาํนวนราษฎรทีเ่พิม่ขึน้ทุก 150,000 คน 
เศษของ 150,000  คน ถาเกนิ 75,000 คน ใหมสีมาชกิสภากรงุเทพมหานคร
เพิม่ขึน้อกี 1 คน โดยปจจบุนักรงุเทพมหานครมเีขต (ปกครอง) จาํนวน 50 เขต 
(ปกครอง)

ตอบ

19. ถาม

เขตเลือกตั้งเมืองพัทยากําหนดไวอยางไร

เขตเลือกตั้งเมืองพัทยากําหนดไว ดังนี้
1. เขตเลือกตั้งเมืองพัทยา ใหแบงเขตเมืองพัทยาเปน 4 เขตเลือกตั้ง
2. เขตเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ใชเขตเมืองพัทยาเปนเขตเลือกตั้ง

ตอบ

20. ถาม

กฎหมายกาํหนดองคประกอบของสภาเมอืงพทัยาไวอยางไรบาง

สภาเมืองพัทยา ประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง
ของประชาชนเขตเลือกตั้งละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน
ตอบ

21. ถาม
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หลกัเกณฑทีส่าํคญัในการแบงเขตเลือกต้ังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ตองแบงเขตเลือกตั้งมีอะไรบาง

ในการแบงเขตเลอืกตัง้ ตองจดัใหมจีาํนวนราษฎรในแตละเขตเลอืกตัง้
ใกลเคียงกันมากที่สุด และพื้นที่ของแตละเขตเลือกตั้งตองติดตอกัน เวนแต
ตามสภาพพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหไมอาจแบงเขตเลือกตั้ง
ใหมีพ้ืนทีต่ดิตอกันไดจะกาํหนดใหเขตเลอืกตัง้มพีืน้ทีไ่มตดิตอกนัเทาทีจ่าํเปนกไ็ด 
ในการกาํหนดเขตเลอืกต้ังจะใชแนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรอืแมนํา้ 
เปนแนวเขตเลือกตั้งก็ได

ตอบ

22. ถาม

การนับจํานวนราษฎรเ พ่ือนํามาใช  ในการพิจารณา
แบงเขตเลือกตั้งมหีลกัเกณฑอยางไร

ใหนบัจาํนวนราษฎรจากประกาศจาํนวนราษฎรของสาํนกัทะเบยีนกลาง
ทีป่ระกาศในปสดุทายกอนปท่ีมกีารเลอืกต้ัง มาใชในการพิจารณาแบงเขตเลอืกต้ัง
ตอบ

23. ถาม

หนวยเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นมีวิธี
การกําหนดอยางไร

ใหใชเขตของหมูบานเปนเขตของหนวยเลอืกต้ัง ในกรณท่ีีหมูบานใด
มีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนนอย จะรวมหมูบานเปนหนวยเลือกตั้งเดียวกันก็ได 
สําหรับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแนน 
อาจกําหนดใหใชแนวถนน ตรอก ซอย หรอืแยก คลอง หรอืแมน้ํา เปนแนวเขต
ของหนวยเลอืกตัง้กไ็ด หนวยเลอืกต้ังใหถือเกณฑผูมีสทิธเิลอืกตัง้หนวยเลอืกตัง้
ละ 1,000 คน เปนประมาณ

ตอบ

24. ถาม
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 ใครเปนผูกาํหนดหนวยเลอืกตัง้และตองกาํหนดหนวยเลอืกต้ัง
เมื่อใด

ผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิน่เปนผูกาํหนด
หนวยเลือกตั้งที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ัง โดยจะกําหนดกอนวันเลือกตั้ง
ไมนอยกวา 25 วัน

ในกรณีที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกต้ังใหดําเนิน
การกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 10 วัน เวนแตเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย 
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่น อาจดําเนินการนอยกวา 10 วัน
กอนวันเลือกตั้งก็ได 

ตอบ

25. ถาม

ใครเปนผูกําหนดที่เลือกตั้ง และมีวิธีการกําหนดอยางไร

ผอํูานวยการการเลอืกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิน่เปนผูกาํหนด
ทีเ่ลือกตัง้ โดยกําหนดสถานท่ีท่ีประชาชนเขาออกไดสะดวกในหนวยเลอืกต้ังนัน้ ๆ
และหากเห็นวาจะเปนการอํานวยความสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัย
ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง จะกําหนดท่ีเลือกตั้งนอกเขตของหนวยเลือกต้ังก็ได
แตตองอยูบริเวณใกลเคียงกับหนวยเลือกตั้งนั้น

ตอบ

26. ถาม
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ความรูเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น

กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น
ไวอยางไร

ใหจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแตวันท่ีสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถ่ินดํารงตําแหนงครบวาระหรือภายใน 60 วันนับแตวันที่
พนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ

ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากครบวาระ ถาวาระการดาํรงตาํแหนงเหลอือยูไมถงึ 180 วนั จะไมจดั
ใหมีการเลือกตั้งก็ได

ตอบ

27. ถาม

ในกรณมีกีารจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถ่ินแทนตําแหนง
ท่ีวาง เพราะเหตอุืน่นอกจากครบวาระ จะนับอายุการดํารงตําแหนง
ของผูไดรบัเลือกตั้งอยางไร

สมาชิกภาพของผูไดรับเลือกตั้งในการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่น
ใหเร่ิมตั้งแตวันเลือกตั้ง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เหลืออยู

ตอบ

28. ถาม

ใครเปนผูมีหนาที่ในการประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

ผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เปนผูมีหนาที่
ประกาศใหมีการเลือกตั้ง

ตอบ

29. ถาม
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ในการประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น จะตองกําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งอยางไร

วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ตองประกาศใหเริ่มรับสมัครไมเกิน 10 วัน
นบัแตประกาศใหมกีารเลอืกตัง้ และตองกาํหนดวนัรบัสมคัรไมนอยกวา 5 วัน
ตอบ

30. ถาม

ใครเปนผูรับผดิชอบคาใชจายในการเลอืกตัง้สมาชิกสภาทองถิน่ 
หรอืผูบรหิารทองถิน่

องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบคาใชจายในการเลือกตั้ง
ทั้งหมด เวนแต

1. คาใชจ ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด

2. คาใชจายที่เกิดจากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ใหมีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใชการใชบัตรเลือกตั้งสําหรับ
การเลือกตั้ง เฉพาะคาใชจายในการจัดหาหรือจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือ
ในการออกเสียงลงคะแนนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรับผิดชอบ
แตคณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดคาใชอุปกรณหรือเคร่ืองมือดังกลาว
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ได

ตอบ

31. ถาม
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ความรูเกี่ยวกับเจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มจีาํนวนเทาใด

กรุงเทพมหานครและองคการบริหารสวนจังหวัดมีคณะกรรมการ
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 คน

สวนเทศบาล เมอืงพทัยา และองคการบรหิารสวนตําบล มคีณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 คน

ตอบ

32. ถาม

ใครเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และมีวธิกีารแตงตัง้อยางไร

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยแตงต้ังจากขาราชการและเจาหนาทีอ่ืน่
ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่อยูในจังหวัดที่เปนเขตเลือกตั้ง หรือในเขตอําเภอทองที่
ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันตั้งอยู โดยจะแตงต้ังผูมีสิทธิเลือกต้ังที่มี
ภูมิลําเนาในเขตจังหวัดหรืออําเภอน้ันแลวแตกรณี ซ่ึงมิไดเปนขาราชการ
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐจํานวนไมเกิน 2 คน ดวยก็ได

ในการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมได เวนแตเปนการแตงตั้งเพื่อทําหนาที่
เลขานุการและผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ตอบ

33. ถาม
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ใครเปนผูทําหนาที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

หัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
การเลือกตั้ง เปนผูทําหนาที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น

ตอบ

34. ถาม

ใครเปนผูแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ังประจํา
หนวยเลือกตั้ง และมีวิธีการแตงตั้งอยางไร

ผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เปนผูแตงตัง้เจาพนกังานผูดาํเนนิการเลือกต้ังประจําหนวยเลือกต้ัง
จากผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

1. กรณีการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่และผูบริหารทองถิน่พรอมกนั 
ใหมีคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน 9 คน

2. กรณีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
ใหมีคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน 7 คน

3. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อยางนอย 2 คน

ตอบ

35. ถาม
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ความรูเกี่ยวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งทองถิ่น

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง36. ถาม

1. มีสัญชาติไทย ถาเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป

2. มีอายุ 18 ป ในวันเลือกตั้ง
3. มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน

ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันเลือกตั้ง

ตอบ

ในกรณีที่ผู มีสิทธิ เลือกตั้ งย ายทะเบียนบ านออกจาก
เขตเลือกตัง้หนึง่ไปยงัอกีเขตเลอืกตัง้หน่ึงในองคกรปกครองสวนทองถิน่
เดียวกัน ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต
เลอืกตัง้ใหมไมครบ 1 ป ผูมสิีทธเิลือกตัง้รายดังกลาวจะใชสทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นอยางไร

1. ผูมีสิทธิเลือกต้ังรายดังกลาวสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ผูบรหิารทองถิน่ไดในเขตเลอืกตัง้ทีต่นมชีือ่อยูในทะเบยีนบาน (ในเขตเลือกต้ัง
ที่ตนยายไปอยูใหม)

2. ผูมีสิทธิเลือกตั้งรายดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนยายไปอยูใหมแตสามารถขอเพ่ิมช่ือ
เพือ่ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้สมาชิกสภาทองถิน่ในเขตเลอืกตัง้เดมิ (ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเดียวกัน) ท่ีตนมีช่ือในทะเบียนคร้ังสุดทายติดตอกัน
ไมนอยกวา 1 ป

ตอบ

37. ถาม
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บุคคลใดบางที่กฎหมายกําหนดใหเปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

1. ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
2. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะสิ้นสุดแลว

 หรอืไม
3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
4. วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
5. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง

 สวนทองถิ่นกําหนด

ตอบ

38. ถาม

กฎหมายกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเลือกผูสมัคร
รับเลือกตั้งไวอยางไร

ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังไดไมเกินจํานวน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง ดังนี้

1. เลือก ส.อบต. ไดไมเกินจํานวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น และเลือก 
นายก อบต. ได 1 คน

 ถาม ี1 เขตเลอืกตัง้ เลอืก ส.อบต. ไดไมเกินเขตเลอืกตัง้ละ 6 คน
 ถาม ี๒ เขตเลอืกตัง้ เลอืก ส.อบต. ไดไมเกินเขตเลอืกตัง้ละ ๓ คน
 ถาม ี๓ เขตเลอืกตัง้ เลอืก ส.อบต. ไดไมเกินเขตเลอืกตัง้ละ ๒ คน
 ถาม ี๔ เขตเลอืกตัง้ ใหเลอืก ส.อบต. ไดเขตเลอืกต้ังละ 1 คน เวนแต 

เขตเลอืกตัง้ใดมจีาํนวนราษฎรมากทีส่ดุ 2 เขตเลือกตัง้แรก ใหเขตเลอืกต้ังนัน้ 
เลอืก ส.อบต. เพิม่ข้ึนอกีเขตเลอืกตัง้ละ ๑ คน

 ถาม ี๕ เขตเลอืกตัง้ ใหเลอืก ส.อบต. ไดเขตเลอืกต้ังละ 1 คน เวนแต 
เขตเลอืกตัง้ใดมจีาํนวนราษฎรมากทีส่ดุ ใหเขตเลอืกต้ังนัน้เลือก ส.อบต. เพ่ิมข้ึน
อกี ๑ คน

(ตอ)

ตอบ

39. ถาม
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เหตุที่ ไม  อาจไปใช สิทธิ เลื อกตั้ งที่ สามารถแจ  ง เหตุ
ตอนายทะเบียนมีอะไรบาง

1. มีกิจธุระจําเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล
2. เจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได
3. เปนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุไมสามารถเดินทาง

 ไปใชสิทธิเลือกตั้งได
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5. มีถิ่นที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวา 100 กิโลเมตร
6. ไดรับคําสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้ง
7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

ตอบ

41. ถาม

ในการเลือกตั้งครั้งใด ถาผูมีสิทธิไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได
จะตองดําเนินการอยางไร

ผูมสีทิธเิลอืกตัง้ตองแจงเหตทุีไ่มอาจไปใชสทิธเิลอืกตัง้ตอนายทะเบยีน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตทองที่
ดวยตนเอง หรือทําเปนหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดสง
ทางไปรษณียลงทะเบยีน โดยตองแจงเหตดุงักลาวภายใน 7 วนักอนวนัเลือกต้ัง
หรือภายใน 7 วัน นับแตวันเลือกตั้ง

ตอบ

40. ถาม

2. เลอืก ส.ทต. ได 6 คน เลอืก ส.ทม. ได 6 คน เลอืก ส.ทน. ได 6 คน 
และเลือกนายกเทศมนตรี ได 1 คน

3. เลือก ส.อบจ. ได 1 คน และเลือกนายก อบจ. ได 1 คน
4. เลอืก ส.เมอืงพทัยา ได 6 คน และเลอืกนายกเมอืงพทัยาได 1 คน
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ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไดแจงเหตุตอนายทะเบียนแลว
แตนายทะเบยีนเหน็วาเหตทุีแ่จงนัน้มใิชเหตอุนัสมควร ผูมสีทิธเิลอืกตัง้
ดงักลาวจะดาํเนนิการอยางไรไดบาง

ผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวสามารถไปยื่นอุทธรณวาเหตุที่ตนแจงนั้น
เปนเหตุอันสมควรทําใหไมสามารถไปใชสิทธิเลือกต้ังไดตอผู อํานวยการ
การเลอืกตัง้ประจําจังหวดั โดยตองไปยืน่อทุธรณภายใน 30 วนันบัแตวนัเลอืกตัง้

ตอบ

42. ถาม

ผลจากการที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกต้ังและมิได
แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือไดแจงเหตุแลวแตเหตุนั้น
มิใชเหตุอันสมควร มีอยางไร

ผูนั้นจะถูกจํากัดสิทธิเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
1. สมคัรรบัเลอืกตัง้เปน ส.ส. หรอื ส.ถ.หรอื ผ.ถ. หรือสมคัรรับเลือกเปน ส.ว.
2. สมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบาน
3. เขาชื่อรองขอใหถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ.
4. ดาํรงตําแหนงขาราชการการเมอืง และขาราชการรฐัสภาฝายการเมอืง
5. ดํารงตําแหนงรองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน

ผูชวยเลขานกุารผูบรหิารทองถิน่ ประธานทีป่รกึษาผูบรหิารทองถิน่ ทีป่รกึษา
ผูบริหารทองถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น

6. ดํารงตําแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น ผูชวยเลขานุการ
ประธานสภาทองถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาทองถิ่น

ตอบ

43. ถาม
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ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเปนผูเสียสิทธิเนื่องจากไมไดไปใชสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน กอนหนาที่จะมี
พระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่
พ.ศ. 2562 ใชบังคับ จะยังคงเปนผูเสียสิทธิตอไปหรือไม

การเสยีสทิธิดังกลาวของผูนัน้เปนอนัสิน้สดุลงนับแตวนัท่ีพระราชบญัญติั
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 ใชบังคับ 
(17 เมษายน 2562)

ตอบ

44. ถาม

ในกรณีที่ผู มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานพบวาบัญชีรายช่ือ
ผูมสิีทธิเลอืกตัง้ไมมช่ืีอของตนเอง หรอืพบวามช่ืีอผูอืน่ซึง่มใิชผูมสีทิธิ
เลือกตั้งอยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง ผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือ
เจาบานจะตองดําเนินการอยางไร

ผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือเจาบานสามารถแจงตอ นายทะเบียนอําเภอ/
นายทะเบียนทองถ่ิน (ทําการแทนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) โดยทําเปนหนังสือกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 10 วัน 
เพ่ือใหเพิ่มช่ือหรือถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิเลือกตั้งใหถูกตอง
ตรงกับความเปนจริง

ตอบ

46. ถาม

ใครเปนผูมหีนาทีจั่ดทาํและประกาศบญัชรีายชือ่ผูมสีทิธเิลือกตัง้

ผูอํานวยการทะเบียนกลาง มีหนาท่ีจัดทํารายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
หลังจากนั้น นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น จะเปนผูลงนามและ
ปดประกาศบญัชรีายชือ่ผูมีสทิธเิลอืกตัง้ กอนวนัเลอืกตัง้ไมนอยกวา 25 วนั

ตอบ

45. ถาม



สถานีตำรวจ
ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร
ศาลาวาการ
เมืองพัทยา

108  ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น 21

กรณีใดบางท่ีกฎหมายใหสันนิษฐานวาเปนการยายบุคคล
เขามาในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบ

1. การยายบุคคลตั้งแต 5 คนข้ึนไป ซึ่งไมมีชื่อสกุลเดียวกับเจาบาน
 เขามาในทะเบยีนบานเพือ่ใหบคุคลดงักลาวมสิีทธเิลือกต้ัง ทีจ่ะมข้ึีน
 ภายใน 2 ป นับแตวันที่ยายเขามาในทะเบียนบาน

2. การยายบคุคลเขามาในทะเบยีนบานโดยบคุคลนัน้มไิดอาศยัอยูจริง
3. การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมไิดรบัความยนิยอมจากเจาบาน
ทัง้นี ้ตามความในขอ 1. ไมใหใชบงัคบักบัหนวยงานของรัฐ สถานศกึษา

หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศกําหนดท่ียายเจาหนาท่ี นักศึกษา พนักงานของตน หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

ตอบ

47. ถาม
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ความรูเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้งทองถิ่น

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นตองมีอายุเทาใด

1. ผู มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน ตองมีอายุ
ไมตํ่ากวา 25 ป นับถึงวันเลือกตั้ง

2. ผูมสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปนผูบรหิารทองถ่ิน ตองมอีายไุมต่ํากวา
35 ปนับถึงวันเลือกตั้ง

ตอบ

48. ถาม

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
ตองจบการศึกษาหรือมีประสบการณในการทํางานหรือไม อยางไร

1. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ไมกําหนดวาตองจบ
การศึกษาหรือประสบการณการทํางานในระดับใด

2. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่น ตองจบการศึกษาหรือ
มีประสบการณการทํางาน ดังนี้

 2.1 องคการบริหารสวนตําบล ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิก
  สภาตาํบล สมาชกิสภาทองถิน่ ผูบรหิารทองถิน่ หรอืสมาชกิรฐัสภา

 2.2 เทศบาล ตองสาํเรจ็การศกึษาไมตํา่กวาปรญิญาตรหีรือเทยีบเทา
  หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น หรือ
  สมาชิกรัฐสภา

 2.3 องคการบริหารสวนจังหวัด ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
  ปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัด 
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูบริหารทองถิ่นหรือ
  สมาชิกรัฐสภา

 2.4 กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตองสําเร็จการศึกษา
  ไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

ตอบ

49. ถาม
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ผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จะสมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นไดหรือไม

กฎหมายกําหนดใหผู สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น ตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเทานั้น
ตอบ

50. ถาม

กฎหมายกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรอืผูบรหิารทองถิน่ ตองมชีือ่ในทะเบยีนบานในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนระยะเวลาใด

ตองมีชื่ออยู ในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่สมัครรับเลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง

ตอบ

51. ถาม

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน
กําหนดไวอยางไร

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน กําหนดไว 
ดังนี้

1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  1,000  บาท
2. สมาชิกสภาเทศบาลตําบล  2,000  บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  3,000  บาท
4. สมาชิกสภาเทศบาลนคร  5,000  บาท
5. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  2,000  บาท
6. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                  10,000 บาท
7. สมาชิกสภาเมืองพัทยา  5,000  บาท

ตอบ

52. ถาม
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ตองยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลา
ติดตอกัน 3 ป นับถึงปท่ีสมัครรับเลือกตั้ง หากเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได
ตองทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี
ไวดวย

ตอบ

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ งผู บริหารท องถิ่น
กาํหนดไวอยางไร

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น กําหนดไว ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล  2,500 บาท
2. นายกเทศมนตรีตําบล  5,000 บาท
3. นายกเทศมนตรีเมือง  8,000 บาท
4. นายกเทศมนตรีนคร 10,000 บาท
5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 30,000 บาท
6. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 50,000 บาท
7. นายกเมืองพัทยา      10,000 บาท

ตอบ

53. ถาม

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
ตองยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีหรือไม อยางไร

54. ถาม

ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร หรือผูสมคัร
รบัเลือกเปนสมาชกิวฒุสิภา หรือผูสมัครรับเลอืกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถิ่น จะมาสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถิ่นอื่น ไดหรือไม

ไมไดตอบ

55. ถาม
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เมื่อผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งแลว ผูสมัคร
จะถอนจากการสมัครไมได

ตอบ

ในการสมคัรรับเลือกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่สาํหรบัเขตเลอืกตัง้
ที่มีสมาชิกสภาทองถิ่นไดมากกวา 1 คน ผูสมัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งดังกลาวจําเปนตองสมัครรับเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือไม

ตามขอ ๙๒ ของระเบยีบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชกิสภาทองถ่ินหรอืผูบรหิารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไมไดกําหนดใหผูสมคัร
ยื่นใบสมัครเปนกลุมได และหากกรณีท่ีมีผูประสงคยื่นใบสมัครพรอมกัน
หลายคนหรือยื่นกอนเวลารับสมัครและไมอาจตกลงกันได ใหใชวิธีจับสลาก
ระหวางผูสมัครที่มายื่นพรอมกันหรือยื่นกอนเวลารับสมัคร

ตอบ

56. ถาม

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
จะถอนการสมัครไดหรือไม อยางไร

57. ถาม

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ท่ีไมมชีือ่ในประกาศรบัสมคัรเลอืกตัง้ มสีทิธดิาํเนนิการอยางไรไดบาง

มีสิทธิยื่นคํารองพรอมพยานหลักฐาน ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดท่ีจัดใหมีการเลือกต้ัง ภายใน 3 วันนับแตวันที่
ประกาศรายช่ือผู สมัครรับเลือกตั้ง ในการนี้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
จะตองมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

ตอบ

58. ถาม
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ตวัแทนผูสมคัรรับเลอืกต้ังตองอยูในทีซ่ึง่จัดไว ณ ทีเ่ลอืกตัง้ท่ีสามารถ
มองเหน็การปฏบิตังิานของเจาพนักงานประจาํหนวยเลือกต้ังได โดยหามมใิห
กระทําหรือกลาวโตตอบกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังหรือระหวางกันเอง 
และตองปฏิบัติตนตามที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งแจงใหปฏิบัติ

หากตวัแทนผูสมคัรรบัเลอืกตัง้เหน็วาเจาพนกังานผูดาํเนนิการเลอืกตัง้
ปฏิบัติหนาที่ไมถูกตอง ใหทักทวงตามแบบทักทวงและวิธีการทักทวง
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

ตอบ

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังใหถอนช่ือบุคคลใด
ออกจากบัญชีรายชื่อผู สมัครรับเลือกต้ัง บุคคลดังกลาวมีสิทธิ
ดําเนินการอยางไรไดบาง

มีสิทธิยื่นอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังดังกลาว
ตอศาลอทุธรณหรอืศาลอทุธรณภาคทีม่เีขตอาํนาจ คําวนิจิฉัยของศาลอทุธรณ
หรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด

ตอบ

59. ถาม

หากผูสมัครรับเลือกตั้งประสงคจะสงตัวแทนไปประจําอยู
ณ ที่เลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองดําเนินการอยางไร

จะตองยื่นหนังสือแตงตั้งตัวแทนของตนตอผูอํานวยการการเลือกต้ัง
ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิน่กอนวนัเลอืกตัง้ไมนอยกวา 7 วนั โดยแตงตัง้
ไดแหงละ 1 คน

ตอบ

60. ถาม

คณะกรรมการการเลือกตั้ งกํ าหนดหลัก เกณฑ หรือ
วิธีการสังเกตการณของตัวแทนผูสมัครรับเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้ง
ไวอยางไรบาง

61. ถาม
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ความรูเกี่ยวกับคาใชจาย
และการหาเสียงเลือกตั้งทองถิ่น

กฎหมายกําหนดจํานวนเงินค าใช จ ายในการเลือกต้ัง
ของผูสมัครรับเลือกตั้งไวหรือไม อยางไร

กฎหมายกําหนดใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศ
กาํหนดจาํนวนเงนิคาใชจายในการเลอืกตัง้ของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ 
วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

ตอบ

62. ถาม

ในการกาํหนดคาใชจายในการเลอืกตัง้ของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
ทองถ่ิน จะตองคาํนึงถงึปจจยัอะไร

1. ขนาดพืน้ท่ี และลกัษณะทางภูมศิาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
2. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
3. จํานวนหนวยเลือกตั้ง
4. ดัชนีราคาผูบริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย

ตอบ

63. ถาม

การใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่นของผูสมัครรับเลือกต้ัง
มีหลักเกณฑในการใชจายอยางไร

ผูสมคัรแตละคนตองใชจายในการเลอืกตัง้แตละครัง้ไมเกนิจาํนวนเงนิ
ทีผู่อาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดักาํหนด จาํนวนเงินคาใชจายดังกลาว
ใหรวมถึงบรรดาเงินท่ีบุคคลอื่นไดจายหรือรับวาจะจายแทน และทรัพยสิน
ที่บุคคลอื่นไดนํามาใหใชหรือยกใหโดยไมคิดคาตอบแทน

กรณีผูสมัครไมยินยอมใหบุคคลอื่นไดใชจายในการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งแทน ใหแจงผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับทราบถึงการกระทําดังกลาว

ตอบ

64. ถาม
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ประเภทของคาใชจายของผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ทองถิน่ทีส่าํคญั
มีอะไรบาง

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. คาใชจายอืน่ๆ ทีไ่ดรับอนญุาตจากคณะกรรมการการเลอืกตัง้แลว

ตอบ

65. ถาม

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
จะจดัใหมีผูชวยในการหาเสียงไดหรือไม อยางไร

ผูสมัครรับเลือกต้ังสามารถจัดใหมีผู ชวยหาเสียงได โดยตองแจง
รายละเอียดเก่ียวกับผูชวยหาเสียง หนาท่ี และคาตอบแทนผูชวยหาเสียง
ตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบกอนวันดําเนินการ

ตอบ

 ๖๖. ถาม
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ระยะเวลาในการคํานวณคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
กาํหนดไวอยางไร

ในกรณีท่ีเปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ใหคํานวณ
คาใชจายตั้งแต 180 วัน กอนวันครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง

ในกรณีท่ีเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหคํานวณคาใชจาย
ตั้งแตวันที่ตําแหนงวางลงจนถึงวันเลือกตั้ง

กรณกีารเลอืกตัง้ครัง้แรกภายหลงัพระราชบญัญัตกิารเลอืกตัง้ทองถิน่
หรอืผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตัง้
วาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ มผีล
ใชบงัคบั ใหคาํนวณคาใชจายของผูสมคัรทีไ่ดใชจายไปต้ังแตวนัทีค่ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง

ตอบ

6๗. ถาม

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
ตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งอยางไร

ตองยื่นภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้งพรอมหลักฐานที่เกี่ยวของ
ใหถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง ตอผูอํานวยการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัด

ตอบ

6๘. ถาม

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังใหมีการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งใหม ผูสมัครจะหาเสียงเลือกตั้งไดหรือไม อยางไร

ผู ใดจะหาเสียงไมได เวนแตคณะกรรมการการเลือกต้ังจะมีมติ
เปนอยางอื่น โดยคํานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม
ตอบ

69. ถาม



เทศบาล อบจ.อบต.
โรงเรียน

30 108  ความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น

ผูสมัครรับเลือกตั้งจะปดประกาศ หรือติดแผนปายเก่ียวกับ
การหาเสียงไดอยางไรบาง

ผูสมคัรจะสามารถปดประกาศ และตดิแผนปายไดตามทีค่ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดเก่ียวกับ
การหาเสยีงเลอืกตัง้ ในเรือ่งดงัตอไปนี้

๑. จํานวนของประกาศ และแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง
ที่ผูสมัครจัดทําได

๒. หลกัเกณฑ วธิกีารปดประกาศและตดิแผนปายเกีย่วกบัการหาเสียง
เลือกตั้ง

๓. สถานที่ปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ตอบ

71. ถาม

กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งไวอยางไร

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 ใหกระทําไดต้ังแตวันที่มีคําสั่งใหมี

การเลือกตั้งใหม จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกตั้ง

ตอบ

๗๐. ถาม
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กฎหมายกาํหนดระยะเวลาในการออกเสยีงลงคะแนนไวอยางไร

ใหเปดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแตเวลา 08.00 นาฬกา ถึงเวลา 
17.00 นาฬกา แตในกรณทีีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้เหน็สมควร เพือ่ประโยชน
ในการเลือกตั้งใหเรียบรอย จะกําหนดระยะเวลาเปนอยางอื่นก็ได แตตอง
มีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนไมนอยกวา 7 ชั่วโมง

ตอบ

72. ถาม

หลักฐานอะไรบาง ที่ผู มีสิทธิเลือกต้ังสามารถนําไปแสดง
ตอคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เพื่อใชในการออกเสียง
ลงคะแนน

ใชบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบัตรหรือหลกัฐานอืน่ใดของทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายและมีเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
สําหรับบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุแลวก็ใหสามารถใชแสดงตน
เพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได

ตอบ

74. ถาม

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ตองจัดแบงหนาที่กัน
อยางไรบาง

1. หนาที่อํานวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง
2. หนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
3. หนาที่มอบบัตรเลือกตั้ง
4. หนาที่ควบคุมคูหาลงคะแนน
5. หนาที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง

ตอบ

73. ถาม

ความรูเกี่ยวกับการลงคะแนน
และการนับคะแนนเลือกตั้ง
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ถาผูมสีทิธเิลอืกตัง้มชีือ่ปรากฏอยูในบญัชีรายชือ่ผูมสีทิธเิลอืกต้ัง
หลายหนวยเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวตองปฏิบัติตนอยางไร

จะตองไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไดเพียงแหงเดียวตอบ

75. ถาม

เมือ่คณะกรรมการประจาํหนวยเลอืกต้ังพบวามบีคุคลทีไ่มมีช่ือ
ในบญัชรีายชือ่ผูมสิีทธิเลือกตัง้มาขอลงคะแนนเลอืกต้ัง คณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งตองปฏิบัติอยางไร

ใหแจงแกผูนัน้วา “ไมมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน” และหามมใิหกรรมการ
ประจาํหนวยเลอืกตัง้เพิม่ชือ่ผูนัน้ลงไปโดยพลการ เวนแต บคุคลนัน้จะมหีลกัฐาน
การเปนผูมชีือ่ในบญัชรีายชือ่ผูมสิีทธเิลอืกตัง้ เชน หนงัสือแจงผลการพจิารณา
การขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ จากนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น

และคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประชุมพิจารณาแลววาเปน
ผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น

ตอบ

76. ถาม

ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลอืกตัง้ หากมีผูใดประสงค
จะเขาไปในท่ีเลอืกตัง้ คณะกรรมการประจาํหนวยเลอืกต้ังตองปฏบิติั
อยางไร

ในระหวางเวลาเปดการออกเสยีงลงคะแนน จะใหผูใดเขาไปในทีเ่ลอืกตัง้
ไมได เวนแตผูมีหนาที่ในการเลือกตั้งและผูที่เขาไปเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง
ตอบ

77. ถาม



สถานีตำรวจ
ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร
ศาลาวาการ
เมืองพัทยา
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ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะแสดง
ความประสงคใหผูอื่นลงคะแนนแทนตนเองไดหรือไม

โดยปกตผิูมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน จะตองลงคะแนนดวยตนเองเทานัน้
มขีอยกเวนตามกฎหมายเฉพาะกรณีท่ีมขีอจาํกัดทางกายภาพท่ีทาํใหคนพกิาร
หรอืทพุพลภาพ หรอืผูสงูอาย ุไมสามารถทาํเครือ่งหมายลงคะแนนในบตัรเลอืกตัง้ได
โดยใหญาต ิบคุคลทีไ่ววางใจ หรอืกรรมการประจาํหนวยเลือกต้ังเปนผูกระทํา
แทนได โดยความยนิยอมและเปนไปตามเจตนาของคนพกิาร หรือทพุพลภาพ
หรือผูสูงอายุนั้น (กรรมการประจําหนวยบันทึกในรายงานเหตุการณประจํา
ที่เลือกตั้ง)

ตอบ

79. ถาม

เมือ่ผูมีสิทธเิลอืกตัง้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนในบตัรเลอืกต้ังแลว
จะตองนําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้งดวยตนเองใชหรือไม

โดยปกตผิูมสีทิธิเลอืกตัง้ จะตองเปนผูนาํบัตรเลอืกต้ังทีล่งคะแนนแลว
ใสในหบีบตัรเลอืกตัง้ดวยตนเอง แตมขีอยกเวนตามกฎหมายสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุ จะขอใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งชวยนํา
บัตรใสในหีบบัตรเลือกตั้งตอหนาตนเองก็ได

ตอบ

80. ถาม

คณะกรรมการการเลือกตัง้กาํหนดจาํนวนคหูาเลอืกต้ังสาํหรบั
แตละท่ีเลอืกตัง้ไวอยางไร

คหูาลงคะแนนสาํหรบัทีเ่ลอืกตัง้หนึง่ ใหมจีาํนวน 3 คหูาเปนอยางนอย
กรณีหนวยเลือกตั้งใดมีผู มีสิทธิเลือกตั้งเป นคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือสูงอายุ การจัดวางคูหาเลือกตั้งควรคํานึงถึงบุคคลดังกลาวดวย

ตอบ

78. ถาม
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โรงเรียน
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เมื่อถึงเวลาปดการออกเสียงลงคะแนนแลว แตยังมีผูมีสิทธิ
เลอืกตัง้อยูในท่ีเลือกต้ัง และประสงคจะลงคะแนนตอไป คณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งตองดําเนินการอยางไร

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังจะตองพิจารณาอนุญาตให
เฉพาะผูมสีทิธเิลอืกตัง้ซึง่ประสงคจะลงคะแนนและไดแสดงตัวอยูในท่ีเลือกต้ัง
แลวกอนเวลาปดการลงคะแนน ไดแสดงตนและรับบตัรเลือกต้ังเพ่ือออกเสียง
ลงคะแนนตอไปได

ตอบ

81. ถาม

เมื่อปดการออกเสียงลงคะแนนแลว ผูใดมีหนาที่นับคะแนน
และตองดําเนินการอยางไรบาง

คณะกรรมการประจาํหนวยเลอืกตัง้ เปนผูมหีนาทีน่บัคะแนนเลอืกต้ัง
โดยใหกระทําในที่เลือกตั้ง ของแตละหนวยเลือกต้ังซ่ึงตองนับคะแนน
โดยเปดเผยหามมิใหเลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้ง

ตอบ

82. ถาม

ในกรณทีีน่บัคะแนนแลวปรากฏวา จาํนวนผูมาใชสทิธเิลือกต้ัง
ไมตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใชออกเสียงลงคะแนน กฎหมาย
กําหนดใหดําเนินการอยางไร

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ตรวจสอบความถูกตอง
หากตรวจสอบแลวยังไมตรงกันอีกใหรายงานตอผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผู อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จงัหวดัตามลําดบั เพือ่ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้พจิารณาส่ังใหมกีารนบัคะแนน
เลอืกตัง้ใหม หรอืใหออกเสยีงลงคะแนนใหมในหนวยเลือกต้ังนั้น

ตอบ

83. ถาม



สถานีตำรวจ
ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร
ศาลาวาการ
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ความรูเกี่ยวกับการประกาศผล
การเลือกตั้งทองถิ่น

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองประกาศผลการเลือกตั้ง อยางไร

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองตรวจสอบเบ้ืองตน หากเห็นวา
มีเหตุอันควรเชื่อไดว าผลการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม
ใหประกาศผลการเลือกตั้งนั้น ภายใน 30 วัน นับแตวันเลือกตั้ง

ตอบ

84. ถาม

ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่ใด หากมผีูสมคัรรับเลือกต้ัง
น อยกว าหรือเท ากับจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นจะพึงมี
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งอยางไร

ผูสมัครนั้นจะไดรับเลือกต้ังตอเมื่อไดคะแนนเลือกต้ังไมนอยกวา
รอยละ 10 ของจาํนวนผูมีสทิธเิลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้ และมากกวาคะแนนเสยีง
ที่ไมเลือกผูสมัครผูใด

ตอบ

85. ถาม
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โรงเรียน
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ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกต้ัง
สมาชกิสภาทองถิน่ไมครบจํานวนสมาชกิสภาทองถิน่ทีพ่งึมท้ัีงหมด 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะสามารถเรียกประชุมสภาทองถ่ิน
ไดหรือไม

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถิ่น เกินจํานวนก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นทั้งหมดแตตอง
ไมนอยกวา 5 คน หากมคีวามจาํเปนตองเรยีกประชมุสภาทองถ่ินนัน้ ใหเรียก
ประชมุและปฏบิตัหินาทีไ่ด โดยในระหวางนัน้ใหถอืวาสมาชกิสภาทองถ่ินนัน้
ประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู

ตอบ

87. ถาม

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นใด หากปรากฏวาผูสมัคร
รับเลือกตั้งไดคะแนนเทากัน ทําใหมีผูสมัครรับเลือกตั้งเกินจํานวน
ที่จะพึงมีได จะตองดําเนินการอยางไร

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จดัใหมกีารจับสลากภายใน 3 วนั นบัแตวนัประกาศผลการนบัคะแนนเลอืกตัง้
ตอบ

86. ถาม



สถานีตำรวจ
ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร
ศาลาวาการ
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ความรูเกี่ยวกับการคัดคานการเลือกตั้งทองถิ่น
และการกระทําที่เปนความผิดกฎหมาย

เลือกตั้งทองถิ่น

หลักเกณฑในการคัดคานการเลือกตั้งทองถิ่นมีอยางไรบาง

ผูมีสิทธิเลือกต้ัง หรือผูสมัคร มีสิทธิยื่นคัดคานการเลือกต้ังไดต้ังแต
วนัทีป่ระกาศใหมกีารเลอืกตัง้จนถงึ 30 วนั นบัแตวนัประกาศผลการเลือกต้ัง 
เวนแต

1. การคัดคานเก่ียวกับคาใชจายในการเลือกตั้ง และการยื่นบัญชี
รายรับรายจาย ใหยื่นไดตั้งแตวันเลือกตั้งจนถึง 180 วัน นับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง

2. การคัดคานเกี่ยวกับการนับคะแนนใหคัดคานในระหวางเวลา
ที่ยังนับคะแนนไมแลวเสร็จ หรือกรณีคัดคานการรวมคะแนน ใหคัดคาน
กอนประกาศผลการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง

ตอบ

88. ถาม

ผูสมัครรบัเลอืกตัง้ใชจายในการเลือกตัง้ เกนิจาํนวนทีก่าํหนด
จะมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งอยางไร

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป - 5 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 บาท 
ถึง 100,000 บาท หรือปรับเปนจํานวน 3 เทา ของจํานวนเงินที่เกินจํานวน
คาใชจายในการเลือกตั้งที่ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศ
กําหนด แลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 10 ป

ตอบ

89. ถาม



เทศบาล อบจ.อบต.
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ผูจางวานและผูถกูจางเพ่ือใหลงสมคัรรบัเลอืกตัง้จะมคีวามผดิ
ตามกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่นหรือไม

กฎหมายหามมิใหผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น เพื่อใหตน
สมคัรรบัเลอืกตัง้ และหามมใิหผูใดให เสนอให สญัญาวาจะให หรือจัดเตรียม
เพื่อจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด
เพื่อใหผูนั้นหรือผูอื่นสมัครรับเลือกตั้ง หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 
1 ป - 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 บาท - 200,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 20 ป

ตอบ

90. ถาม

ขอหามในการหาเสียงเลือกตั้งทองถิ่นที่สําคัญมีอะไรบาง

1. จดัทาํ ให เสนอให สญัญาวาจะให หรอืจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสิน 
หรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด

2. ให เสนอให หรือสญัญาวาจะใหเงิน ทรพัยสนิ หรือประโยชนอ่ืนใด
ไมวาจะโดยตรงหรอืโดยออมแกชมุชน สมาคม มลูนธิ ิวดั หรอืศาสนสถานอืน่ 
สถานศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด

3. ทาํการโฆษณาหาเสยีงดวยการจดัใหมมีหรสพหรอืการร่ืนเรงิตางๆ
4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
5. หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ 

หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครใด
หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป - 10 ป หรือปรับต้ังแต 

20,000 บาท - 200,000 บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 20 ป

ตอบ

91. ถาม
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ผูสมัครรับเลือกตั้งจะจัดรถรับสงผู มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไป
ลงคะแนนเลือกตั้งไดหรือไม

หามมิใหผูสมัครจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกต้ังไปยังที่เลือกต้ัง
เพือ่การเลอืกตัง้หรือนาํกลบัจากทีเ่ลอืกตัง้ หรอืจดัใหผูมสีทิธเิลอืกตัง้ไปหรอืกลบั
เพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไมตองเสียคาโดยสารหรือคาจางซึ่งตองเสีย
ตามปกติ

ตามขางตนมิใหใชบังคับแกการที่หนวยงานของรัฐจัดยานพาหนะ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผู มีสิทธิเลือกต้ัง ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตัง้แต 1 ป – 10 ป หรอื
ปรบัตัง้แต 20,000 บาท – 200,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรับ และใหศาลสัง่
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 20 ป

ตอบ

92. ถาม

กฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑ การหาเสียง
เลือกตั้งสําหรับบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยไวอยางไร

หามมิใหผูใดซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการเลือกตั้ง
หรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชนแกการเลือกตั้ง โดยประการที่อาจเปนคุณ
หรอืเปนโทษแกผูสมคัร ทัง้นี ้ เวนแตการกระทาํนัน้เปนการชวยราชการตามท่ี
ทางราชการรองขอ หรือเปนการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูนั้น 
หากฝาฝนตองระวางโทษจําคกุต้ังแต 1 ป - 10 ป และปรบัตัง้แต 20,000 บาท 
ถึง 200,000 บาท

ตอบ

93. ถาม
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เจาหนาที่ของรัฐ จะมีบทบาทชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้ง
ทองถิ่นไดหรือไม

หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาที่กระทําการใดๆ อันเปน
คุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร เวนแตเปนการกระทําตามหนาที่และอํานาจ 
หากฝาฝนตองระวางโทษจําคกุตัง้แต 1 ป - 10 ป หรอืปรบัตัง้แต 20,000 บาท 
ถึง 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ของผูนั้นมีกําหนด 20 ป

ตอบ

94. ถาม

กฎหมายกําหนดระยะเวลาหามการหาเสียงเลือกตั้งทองถิ่น
ไวอยางไร

หามมิใหผูใดทาํการโฆษณาหาเสียงเลอืกต้ังโดยวธิกีารใดๆ อนัเปนคณุ
หรอืเปนโทษแกผูสมคัร นบัตัง้แตเวลา 18.00 นาฬกา ของวันกอนวนัเลอืกตัง้ 
1 วัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน 
หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ตอบ

95. ถาม

ผู สมัครรับเลือกตั้งทองถิ่น จะตองดําเนินการเก่ียวกับ
การปดปายประกาศหาเสียงเลือกตั้งอยางไร

การปดประกาศหรอืตดิแผนปายเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้จะกระทาํได
เฉพาะในสถานที ่ รวมท้ังมขีนาดและจาํนวนไมเกนิทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ัง
หรอืผูซึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอบหมายกาํหนด หากฝาฝนตองระวางโทษ
จาํคกุไมเกนิ 6 เดอืน หรอืปรบัไมเกนิ 10,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรบั

ตอบ

96. ถาม
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ผูสมัครรับเลือกตั้งจะปดปายหาเสียงเลือกต้ังในท่ีเลือกตั้ง
ไดหรือไม

เมื่อไดมีประกาศกําหนดที่เลือกตั้งแลว หามมิใหผู ใดนําสิ่งพิมพ 
แผนประกาศ หรือสิ่งอ่ืนใด มาปดหรือแสดงไวภายในท่ีเลือกต้ัง เวนแต
เปนการดําเนินการตามคําสั่งของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกผูใชสิทธิ
เลอืกตัง้ ตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการการเลอืกตัง้กําหนด หากฝาฝนตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ตอบ

97. ถาม

บคุคลทีพ่ยายามจะลงคะแนนเสียงเลอืกต้ังทองถ่ิน โดยรูอยูแลว
วาตนเองเปนผูไมมสีทิธเิลอืกตัง้ จะมคีวามผดิและตองรบัโทษหรอืไม

หามมิใหผู ใดซึ่งรู อยู แลววาตนเปนผู ไมมีสิทธิเลือกตั้งพยายาม  
ออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน หากฝาฝนตองระวางโทษ 
จําคุกตั้งแต 1 ป - 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 บาท – 200,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 
20 ป

ตอบ

98. ถาม

ผูมีสิทธเิลือกตัง้ทีล่งคะแนนเลือกตัง้แลว จะถายรปูบตัรเลอืกต้ัง
ไวเปนที่ระลึกไดหรือไม

ในระหวางการออกเสยีงลงคะแนน หามมิใหผูใดใชเครือ่งมอือปุกรณใด
ถายภาพบัตรเลือกตั้ง เพื่อใหเห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

ตอบ

99. ถาม
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ผู มี สิทธิ เลือกต้ังสามารถนําบัตรที่ตนลงคะแนนแล ว
ใหผูอื่นดูไดหรือไม

หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแลว 
แสดงตอผู อื่น เพื่อใหผู อื่นทราบวาตนไดลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนน
ไมเลือกผูสมัครผูใด หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับ
ไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ตอบ

100. ถาม

ผูที่ขัดขวางหนวงเหน่ียวมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน
มคีวามผดิอยางไร

หามมิใหผู ใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย
เพื่อมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิทธิได หรือขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยว
มใิหผูมสีทิธเิลอืกตัง้ไป ณ ทีเ่ลอืกต้ัง หรอืมใิหไปถงึ ณ ท่ีดงักลาวภายในกาํหนด
เวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 10 ป

ตอบ

101. ถาม

ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไปขอเงินผูสมัครรับเลือกต้ังเพื่อลงคะแนน
เลอืกตัง้ให จะมคีวามผดิหรือไม

หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน
หรอืประโยชนอืน่ใดสาํหรบัตนเองหรอืผูอืน่ เพือ่ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนน
ไมเลือกผูสมัครผูใด หรืองดเวนไมลงคะแนนใหแกผูสมัครผูใด หากฝาฝน
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป – 10 ป หรือปรับต้ังแต 20,000 บาท 
ถึง 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ของผูนัน้มกีาํหนด 20 ป

ตอบ

102. ถาม
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ในการเลือกตั้งทองถิ่นผูบังคับบัญชาหรือนายจางมีบทบาท
ตอผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจางของตนอยางไร

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

ตอบ

103. ถาม

ผูสมัครรับเลือกตั้งลงสมัครรับเลือกตั้งโดยขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครจะมีโทษตามกฎหมายหรือไม

ผูใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรูอยูแลววาตนเปนผูขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามในการสมัครรับเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป 
ถงึ 10 ป และปรบัตัง้แต 20,000 บาท – 200,000 บาท และใหศาลส่ัง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 20 ป

ตอบ

104. ถาม

ผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทีฉ่กีบตัรเลอืกตัง้ จะมโีทษตามกฎหมายหรือไม

ผูใดจงใจกระทําดวยประการใดๆ ใหบัตรเลือกต้ังท่ีตนไดรับมอบ
จากกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ชํารุดหรือเสียหาย ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 5,000 บาท และมิใหถือวาเปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย

ตอบ

105. ถาม
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กรรมการประจําหน วยเลือกตั้ งจะเป ดเผยว ามีผู  ใด
มาลงคะแนนแลวหรือผูใดยังไมมาลงคะแนนเลือกตั้งไดหรือไม

ในระหวางเวลาเปดการออกเสยีงลงคะแนนจนถงึเวลาปดการออกเสยีง
ลงคะแนน ถากรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปดเผยใหแกผู ใดทราบวา
ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดมาลงคะแนนหรือยังไมมาลงคะแนนเพื่อเปนคุณหรือ
เปนโทษแกผู สมัคร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 
20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ตอบ

106. ถาม

ในวันเลือกตั้งสามารถขายสุราไดหรือไม

ผูใดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง
ในระหวางเวลา 18.00 นาฬกาของวันกอนวันเลือกต้ังหนึ่งวัน จนถึงเวลา 
18.00 นาฬกาของวันเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ

ตอบ

107. ถาม

บุคคลที่เลนพนันผลการเลือกตั้งทองถิ่น จะมีความผิดและ
ตองรับโทษอยางไร

ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใดๆ เกี่ยวกับผลของ
การเลอืกตัง้ ตองระวางโทษจาํคกุตัง้แต 1 ป – 5 ป  หรอืปรบัตัง้แต 20,000 บาท
ถึง 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ของผูเลนมีกําหนด 10 ป และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผูจัดใหมี
การเลน

ตอบ

108. ถาม
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ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่
จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไวหนาที่เลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง1  ตรวจสอบรายชื่อ

2  ยื่นหลักฐานแสดงตน

3  รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐออกใหที่มี
รูปถายและมีเลขประจำตัวประชาชน

หรือ

บัตรเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่น

บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น 

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือบนขั้วบัตร

บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

ดานในของบัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

000

ดานในของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

000000000

000
000

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือในบัญชีรายชื่อ

(บัตรที่หมดอายุก็ใชได)



เทศบาล อบจ.อบต.
โรงเรียน
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บัตรเล
ือกตั้ง

บัตรเล
ือกตั้ง

เวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 17.00 น.

5  หยอนบัตรเลือกตั้งดวยตัวเอง

4  ทำเครื่องหมายกากบาท

4.1 เขาคูหา 4.2 ทำเครื่องหมาย
กากบาท (x) ลงใน
ชองทำเครื่องหมาย

บัตรเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้ง

4.3 พับบัตรเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

000

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

000000000

000
000



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

âÃ¤µÔ´àª× éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 2019
(COVID-19)

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

âÃ¤µÔ´àª× éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 2019
(COVID-19)

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

อสม.

วัดอุณหภูมิ2

อุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศา

ย่ืนหลักฐานแสดงตน

ถอดหนากากและ
สวมหนากากคืน

4ลางมือดวยแอลกอฮอล5

8 รับบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ

บัตรเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้ง

ลางมือดวยแอลกอฮอล7

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

อสม.

11 ลางมือดวยแอลกอฮอล

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

บัตรเลือกตั้ง
ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§ ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§

บัตรเลือกตั้ง

ËÂ‹Í¹ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§
´ŒÇÂµÑÇàÍ§

10 หยอนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

ลงลายมือชื่อในบัญชี
รายชื่อและบนตนขั้วบัตร

6

9 เขาคูหาลงคะแนน

กรณอีุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศา

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

อสม.

ลางมือดวยแอลกอฮอล3

ตรวจสอบรายชื่อ

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃàÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

1

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

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

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 »‚

«×éÍÊÔ·¸Ô ¢ÒÂàÊÕÂ§ ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´


