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สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

หนังสือ “คูมื ือประชาชน : เลือกตั้งเมืองพัทยา”  เลมนี ้
จัดทำขึ้นเพื่อเปนการใหความรูแกประชาชน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น หนาที่และอำนาจของ
เมืองพัทยา ผูมีสิทธิเลือกต้ัง ผูสมัครรับเลือกต้ัง การใชสิทธิเลือกต้ัง
ขอหามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่นที่ควรรูและการมี
สวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง หวังเปนอยางยิ ่งวา
คูมือประชาชนเลมนี้ จะชวยสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจและ
เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภา
เมืองพัทยา อันจะนำไปสูการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ
ตอไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรกฎาคม 2562

คำนำ
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วาระการดำรงตำแหนง

การกำกับดูแล

หนาที่และอำนาจนายกเมืองพัทยา

คุณสมบัติของผูสิทธิเลือกตั้ง

หลักฐานที่ใชแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
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เหตุจำเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได

หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ

การอำนวยความสะดวกแกคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผูสูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

การดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ลักษณะของคนดีที่ควรเลือกเปนผูแทน

การทุจริตเลือกตั้งสงผลเสียหายตอทองถิ่นอยางไร

การคัดคานการเลือกตั้ง
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โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

1

¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹

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



สถานีอนามัยที่วาการอำเภอ สถานีตำรวจ

2

รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบทั่วไป

 องคการบริหารสวนจังหวัด

 เทศบาล

 องคการบริหารสวนตำบล

รูปแบบพิเศษ

 กรุงเทพมหานคร

 เมืองพัทยา

การปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทย มี 2 รูปแบบแตละรูปแบบ
แยกเปนประเภทตางๆ ดังนี้



3

เมืองพัทยา

เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รูปแบบพิเศษท่ีมีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ มีแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ มีจำนวนและความหนาแนน
ของประชากรมาก จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
เมืองพัทยา มีฐานะเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหาร การจัดทำ
บริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัว โครงสราง
การบริหารประกอบดวย นายกเมืองพัทยา เปนฝายบริหาร และ
สภาเมืองพัทยา เปนฝายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้ง 

หนาที่และอำนาจ

เมืองพัทยามีหนาที่และอำนาจ ดำเนินการในเขตเมืองพัทยา
เชน การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน
สถานีตำรวจ และหนวยงานอื่นในการปฏิบัติหนาที่ การสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การวาง
ผังเมือง การจัดการจราจร การจัดใหมีน้ำสะอาดและประปา
การดูแลดานสาธารณสุข การสงเสริมและควบคุมการทองเที่ยว
การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ฯลฯ
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โครงสรางการบริหาร

ฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติ

 มาจากการเลือกตั้ง

ผูบริหาร  สภาเมืองพัทยา

เมืองพัทยา

นายก
เมืองพัทยา

สมาชิกสภา
เมืองพัทยา
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การไดมาซึ่งนายกเมืองพัทยา
และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชน โดยมีที่มาดังนี้

 1. นายกเมืองพัทยา ใชเขตเมืองพัทยาเปนเขตเลือกตั้ง
 2. สมาชิกสภาเมืองพัทยา
  แบงเปน 4 เขตเลือกตั้งๆ ละ 6 คน มีจำนวนสมาชิก

ท้ังส้ิน 32 คน ผูมีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเลือกผูสมัครไดไมเกิน 6 คน

วาระการดำรงตำแหนง

นายกเมืองพัทยา

สมาชิกสภาเมืองพัทยา

อายุของสมาชิกสภาเมืองพัทยามีกำหนดคราวละ 4 ปนับแต
วันเลือกตั้ง

มีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 4 ปนับแตวันเลือกต้ังแตจะดำรง
ตำแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได ในกรณีดำรงตำแหนงไมครบ 4 ป
ก็ใหถือวาเปน 1 วาระและเม่ือไดดำรงตำแหนง 2 วาระติดตอกันแลว
จะดำรงตำแหนงไดอีกเมื่อพนระยะเวลา 4 ปนับแตวันพนตำแหนง 
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การกำกับดูแล

ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีมีหนาท่ีและอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเมืองพัทยาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับ
ของทางราชการ

หนาที่และอำนาจนายกเมืองพัทยา

กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการนเมืองพัทยา
ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบัญญัติ นโยบาย และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดใหมีอำนาจ หนาที่
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยาและเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางเมืองพัทยา

โดยมีปลัดเมืองพัทยาเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง
เมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล
ราชการประจำใหเปนไปตามนโยบาย และมีอำนาจหนาที่อื่นหรือ
ตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา
ประชาชนจะสามารถใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้

มีสัญชาติไทย
แตถาแปลงสัญชาติ

ตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

มีอายุไมต่ำกวา 18 ป
ในวันเลือกตั้ง

มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน

ไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันเลือกตั้ง

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ Thai National ID Card
àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹Identification Number

ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ
0 0000 00000 00 0¹Ò§ÊÒÇxxx  xxxx

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  xx xx xxxx
·ÕèÍÂÙ‹ xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

Name  Miss  xxxxxxLast name xxxxxx

Date of Birth xx xxx xxxx

x xx xxxx
Date of Issue (à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃx xx xxxx
Date of Expiry

และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายวาดวย
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด
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บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใชได)
บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐออกให
ที่มีรูปถายและมีเลขประจำตัวประชาชน เชน
      บัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ
      ใบขับขี่
      หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ฯลฯ

บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
2. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไมวาคดีน้ันจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม
3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคำส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย
4. วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
5. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง

  สวนทองถิ่นกำหนด

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

หลักฐานที่ใชแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ Thai National ID Card
àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹Identification Number

ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ
0 0000 00000 00 0¹Ò§ÊÒÇxxx  xxxx

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  xx xx xxxx
·ÕèÍÂÙ‹ xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

Name  Miss  xxxxxxLast name xxxxxx

Date of Birth xx xxx xxxx

x xx xxxx
Date of Issue (à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃx xx xxxx
Date of Expiry
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¡ÒÃà¾ÔèÁª×èÍ-¶Í¹ª×èÍ

หากพบวาตนเองหรือผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานของตนไมมีรายช่ือ
อยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง หรือเจาบานเห็นวามีช่ือบุคคลอ่ืน
อยูในทะเบียนบานของตนโดยไมไดอาศัยอยูจริงใหยื ่นคำรอง
ตอนายทะเบียนทองถิ่นเมืองพัทยา (ปลัดเมืองพัทยา) เพื่อขอ
เพ่ิมช่ือ-ถอนช่ือ พรอมนำสำเนาทะเบียนบาน
และบัตรประชาชน
หรือบัตรประจำตัวอื่นใด
ที่ทางราชการออกให
ไปแสดงดวย

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 10 วัน

2.

µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×èÍ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡µÑé§

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 25 วัน

ตรวจสอบรายชื่อไดที่ศาลาวาการเมืองพัทยา หรือที่เลือกตั้ง
หรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้ง

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน
ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

มายังเจาบาน

1.

ºÑÞªÕÃÒÂª×èÍ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡µÑé§

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»
ÃÐªÒª¹ Thai National ID Card

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»
ÃÐªÒª¹

Identification
 Number

ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

0 0000 00000 
00 0

¹ÒÂxxxx  x
xxxx

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  xx
 xx xxxx

·ÕèÍÂÙ‹ xxx  xxxx
 xxxx xxx

xx

xxx
4 ÁÔ.Â. 2554
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

Name  Miss  xxxxxx

Last name xxxxxx

Date of Birt
h xx xxx xx

xx

4 June 2011

Date of Issu
e

(à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹Í
Í¡ºÑµÃ)

2 ÁÔ.Â. 2560
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ
2 June 2017

Date of Exp
iry

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ Thai National ID Card
àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹Identification Number

ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ
0 0000 00000 00 0¹Ò§ÊÒÇxxx  xxxx

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  xx xx xxxx
·ÕèÍÂÙ‹ xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

Name  Miss  xxxxxxLast name xxxxxx

Date of Birth xx xxx xxxx

x xx xxxx
Date of Issue (à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃx xx xxxx
Date of Expiry

การเตรียมความพรอมของผูมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา



ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได เนื่องจากมีเหตุ
อันสมควร ใหแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังตอนายทะเบียนทองถ่ิน
เมืองพัทยา (ปลัดเมืองพัทยา) ท่ีตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน โดยทำเปน
หนังสือซึ่งตองระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยูตามหลักฐาน
ทะเบียนบานภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั ้ง หรือภายใน 7 วัน
นับแตวันเลือกตั้ง สามารถแจงดวยตัวเอง หรือมอบหมายใหผูอื่น
ไปยื่นแทน หรือจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน

การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได

เหตุจำเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได

มีกิจธุระจำเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล
เจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได
เปนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุและไมสามารถเดินทาง
ไปใชสิทธิเลือกตั้งได
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
มีถิ่นที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวา 100 กิโลเมตร
ไดรับคำสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้ง
มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

กรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดแจงเหตุไวแลว หากในวันเลือกตั้ง
เหตุดังกลาวไดส้ินสุดลง ผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถไปใชสิทธิเลือกต้ัง
ที่หนวยเลือกตั้งได

10
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หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

1 สมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. หรือ ส.ถ.หรือ ผ.ถ. 
หรือสมัครรับเลือกเปน ส.ว.

2 สมัครรับเลือกเปนกำนันและผูใหญบาน

3 เขาชื่อรองขอใหถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

4 ดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภา
ฝายการเมือง

5
ดำรงตำแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการ
ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถิ่น
ประธานท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน ท่ีปรึกษาผูบริหาร
ทองถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น

6
ดำรงตำแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น
ผูชวยเลขานุการประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการ
รองประธานสภาทองถิ่น

การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาคร้ังละ 2 ป
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การอำนวยความสะดวกแกคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผูสูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง

กกต. ไดจัดใหมีการอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนน
แกคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุไวเปนพิเศษหรือจัดใหมี
การชวยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใตการกำกับดูแลของ กปน.

ในการชวยเหลือดังกลาว ตองใหบุคคลนั้นไดออกเสียงลงคะแนน
ดวยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เวนแตลักษณะทางกายภาพ
ทำใหไมสามารถทำเคร่ืองหมายลงในบัตรเลือกต้ังได ใหบุคคลอ่ืนหรืิอ
กปน. เปนผูกระทำการแทน โดยความยินยอมและเปนไปตามเจตนา
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุนั้น ทั้งนี้ ใหถือวาเปน
การออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§
áººáº‹§à¢µàÅ×Í¡µÑé§

ºÑµÃàÅ×Í¡µÑé§
áºººÑÞªÕÃÒÂª×èÍ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

หนวยเลือกตั้ง
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ลูกเสืออาสา กกต.

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ Thai National ID Card
àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
Identification Number

ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ

0 0000 00000 00 0
¹Ò§ÊÒÇ ªÙã¨  ã¨´Õ

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  1 Á.¤. 2525

·ÕèÍÂÙ‹ xxx  xxxx xxxx xxxxx
xxx

4 ÁÔ.Â. 2554
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

Name  Miss  Choojai
Last name  Jaidee

Date of Birth 1 Jan 1982

4 June 2011
Date of Issue (à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

2 ÁÔ.Â. 2560
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ
2 June 2017
Date of Expiry
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ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่
จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไวหนาที่เลือกตั้ง

ºÑÞªÕÃÒÂª×èÍ¼ÙŒÁÕÊÔ· Ô̧àÅ×Í¡µÑé§

ย่ืนบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร
หรือหลักฐานที่ทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐออกให
ที่มีรูปถายและมีเลขประจำตัว
ประชาชน

ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ Thai National ID Card
àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹Identification Number

ª×èÍ/¹ÒÁÊ¡ØÅ
0 0000 00000 00 0¹Ò§ÊÒÇxxx  xxxx

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  xx xx xxxx
·ÕèÍÂÙ‹ xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ

Name  Miss  xxxxxxLast name xxxxxx

Date of Birth xx xxx xxxx

x xx xxxx
Date of Issue (à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡ºÑµÃ)

x xx xxxx
ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃx xx xxxx
Date of Expiry

1  ตรวจสอบรายชื่อ

2  ยื่นหลักฐานแสดงตน

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้ว
หัวแมมือลงที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไดแก

บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

ดานในของบัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

ดานในของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

3  รับบัตรเลือกตั้ง

บัตรเลือกต้ังนายกเมืองพัทยา

บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยา

และ
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นำบัตรเลือกต้ังท่ีพับเรียบรอยแลว
หยอนใสลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ดวยตนเอง

บัตรเล
ือกตั้ง

บัตรเล
ือกตั้ง

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

5  หยอนบัตรเลือกตั้งดวยตัวเอง

4  ทำเครื่องหมายกากบาท

หากไมตองการเลือกผูสมัครผูใด ใหทำเครื่องหมายกากบาท (x)
ในชองไมเลือกผูสมัครผูใดแลวพับบัตรเลือกตั้ง

เขาคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (x)
ลงในชองทำเครื่องหมายดังนี้
  บัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
     เลือกผูสมัครไดหนึ่งคน
  บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
     เลือกผูสมัครไดไมเกินหกคน
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¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó¼Ô´¡®ËÁÒÂàÅ×Í¡µÑé§·ŒÍ§¶Ôè¹

หามมิให

ผู ใดซึ ่งรู อยู แลววาตนเปนผู ไมมีสิทธิเลือกตั ้งพยายาม
ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน

1

ผูใดหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัคร นับตั้งแตเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใดๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกตั้ง

5

4

ผูใดจงใจกระทำดวยประการใดๆ ใหบัตรเลือกตั้งที่ตนไดรับ
จาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทำ
ดวยประการใดๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได

2

ผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามามีสวนชวยเหลือในการเลือกต้ัง3

รับพนัน

หามหาม
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ผูใดใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดถายภาพบัตรเลือกตั้ง
เพื่อใหเห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

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

7

9

6

8

ผูใดจงใจทำเคร่ืองหมายโดยวิธีใดไวท่ีบัตรเลือกต้ัง นอกจาก
เครื่องหมายที่ลงคะแนน

10

ผูใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เวนแตเปน
การกระทำตามหนาที่และอำนาจ

11
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การดำเนินการกรณีการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

กอนประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. มีอำนาจ : คำสั่ง กกต. ใหเปนที่สุด)

(เม่ือ กกต. มีคำส่ังใหเลือกต้ังใหม (ใบเหลือง) หรือมีคำส่ังระงับ
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังไวเปนการช่ัวคราวเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป
ให กกต. ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณเพื่อพิจารณาเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตอไป)

(ใบเหลือง)
สั่งเลือกตั้งใหม

สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ไวเปนการชั่วคราว 
เปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป
(ใบสม)
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เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(ใบดำ)

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ป

(ใบแดง)

หลังประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณเพื่อพิจารณา)

หรือ
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คนที่ควรเปนผูแทนของทองถิ่น ควรมีลักษณะตอไปดังนี้
 เปนคนที่อาศัยอยูในทองถิ่น รับรูปญหาของทองถิ่น
 มีคุณธรรมและมีความเสียสละ
 มีการหาเสียงอยางสรางสรรค โดยไมทำผิดกฎหมาย
 เขาถึงประชาชนในพื้นที่อยางสม่ำเสมอ เขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
 และนำมาแกไข เสนอนโยบายที่เปนประโยชนตอประชาชน
 และทองถิ่นนั้นๆ
 รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
 ในการแกไขปญหา เพื่อรวมกันพัฒนาทองถิ่น
 เปนแบบอยางที่ดีของการรูจักรักษาประโยชนสวนรวม
 มีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

ลักษณะของคนที่ควรเลืือกเปนผูแทน

»ÃÐªØÁ
àÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
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ทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กกต. อาจส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม ทำใหทองถ่ินตองใชงบประมาณ
ซ่ึงมาจากภาษีของพวกเรา เพ่ือจัดการเลือกต้ังใหมทำใหส้ินเปลือง
งบประมาณ
ไดผูแทนท่ีมุงเขาไปแสวงหาผลประโยชนสวนตนมากกวามุงพัฒนา
ทองถิ่น
ประชาชนและทองถิ่นจะไมไดรับการดูแลแกไขปญหาและพัฒนา
อยางแทจริง

การเลือกต้ังทองถ่ินท่ีไมสุจริตสงผลเสียหายอยางไร



หากผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือผูสมัครรับเลือกต้ังเห็นวา การเลือกต้ัง
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไมชอบดวยกฎหมาย
มีสิทธิยื่นคัดคานตอ กกต. ได

สำหรับระยะเวลาในการยื่นคัดคานนั้น อาจยื่นไดตั้งแต
วันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึง 30 วันนับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง เวนแตการคัดคานเกี่ยวกับ
  1. คาใชจายในการเลือกต้ังของผูสมัคร หรือการย่ืนบัญชี
รายรับและรายจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร อาจยื่นคัดคานได
ต้ังแตวันเลือกต้ังจนถึง 180 วันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง
  2. การนับคะแนนใหคัดคานในระหวางเวลาท่ียังนับคะแนน
ไมแลวเสร็จ หรือในกรณีคัดคานการรวมคะแนน ใหคัดคาน
กอนประกาศผลการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง
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การคัดคานการเลือกตั้ง



ºÑµÃ´ÕºÑµÃ´Õ ºÑµÃàÊÕÂºÑµÃàÊÕÂ

µÑÇÍÂ‹Ò§
ÅÑ¡É³ÐºÑµÃ´Õ - ºÑµÃàÊÕÂ

µÑÇÍÂ‹Ò§
ÅÑ¡É³ÐºÑµÃ´Õ - ºÑµÃàÊÕÂ



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´


