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ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 
การปกครองในระบอบแบบประชาธิปไตย ถือวา อํานาจอธปิไตยคืออํานาจสงูสุดในการปกครองประเทศ ไดแก อํานาจ
บรหิาร นิติบัญญัต ิและตุลาการ อํานาจทัง้สาม น้ีเปนของประชาชน แตเมื่อประชาชนมีจํานวนมากขึ้น ไมอาจใชอํานาจ
อธิปไตยไดโดยตรง จึงจําเปนทีจ่ะตองมอบ อํานาจอธิปไตย ใหผูแทนไปใชอํานาจอธิปไตยแทนผานองคกรตางๆ ไดแก 
คณะรัฐมนตร ีรัฐสภา และศาล ในการจัดระเบียบบรหิารราชการแผนดิน ของประเทศไทย หรอืที่เรียกวา ระเบียบการ
ปกครองประเทศ ไดจัดรูปแบบระเบียบบรหิารราชการออกเปน 3 รูปแบบ 
1) การปกครองแบบรวมอํานาจ (Centralization) คือ การจัดระเบียบ ปกครองทีร่วมอํานาจการปกครองไวที่สวนกลาง 
พนักงาน/เจาหนาที่ไดรับการแตงตัง้ ถอดถอนและบงัคับบญัชา จากสวนกลาง เพื่อดําเนินการ ใหเปนไปตามนโยบายที่
สวนกลางกําหนด คือ กระทรวง ทบวง กรม เปนตน 
2) การปกครองแบบแบงอํานาจ (Deconcentration) คือ การจัดระเบียบการปกครองที่เกิดจากขอจํากัด ของการรวม
อํานาจ ในเรื่องของความลาชาและไมทั่วถึงทกุทองที ่พรอมๆกัน ราชการสวนกลาง จึงแบงมอบอํานาจการตัดสินใจ 
ทางการบรหิารในบางเรื่องใหเจาหนาที ่ของราชการสวนกลาง ที่สงไปประจําปฏิบัติหนาที่ในภูมิภาค คือ จังหวัดและ
อําเภอ 
3) การปกครองแบบกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การปกครองที่ใชวิธีการยกฐานะทองถิ่นขึ้นเปนนิตบิุคคล 
แลวใหทองถิ่นดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระ (Autonomy) โดยสวนกลางจะไมเขามาแทรกแซงการบังคับบัญชา
ใดๆ นอกจากการกํากบัดูแล ใหเปนไปตามวัตถุประสงคภายในขอบเขตของกฎหมายการจัดตั้งทองถิ่นเทานั้น เชน การ
ปกครองทองถิ่นในรูปแบบของเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา เปนตน  
พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการแผนดิน ไดจัดระเบียบการบรหิารราชการแผนดิน ออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 
1. ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง เปนการดําเนินการโดยสวนกลางมีอํานาจในการบรหิารเพื่อสนองความตองการของ
ประชาชน มีลักษณะการปกครองแบบรวบอํานาจในการสั่งการ กําหนดนโยบายการวางแผน การควบคุมตรวจสอบ และ
การบริหารราชการสําคัญๆไวที่นายกรัฐมนตร ีรัฐมนตร ีระเบียบบริหารราชการสวนกลางจัดออกไดเปน กระทรวง ทบวง 
กรมหรือหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นมีฐานะเปนกรม ในปจจุบันพระราชบัญญัตปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
2. ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนการทีห่นวยงานของกระทรวง ทบวง กรม ไดแบงแยกออกไปดําเนินการตาม
เขตการปกครอง โดยมีเจาหนาที่ของทางราชการสวนกลาง ซึ่งไดรับการแตงตัง้ ออกไปประจําตามเขต ปกครองตางใน
สวนภูมิภาค เพื่อบรหิารราชการภายใต การบงัคับบญัชา ของราชการสวนกลาง ถือเปนเพียงการแบง อํานาจการปกครอง 
ออกมาจาก สวนกลาง ไดแก จังหวัดและอําเภอ ลักษณะการแบง อํานาจ หมายถึง การมอบอํานาจในการตัดสินใจ 
วินิจฉัยสั่งการใหแกเจาหนาที่ที่ไปประจํา ปฏิบัติงาน ในสวนภูมิภาค และสวนกลาง สามารถเรียกอํานาจกลับคืนได 
3. การบรหิารราชการสวนทองถิ่น หมายถึง กิจกรรมบางอยางซึ่งรัฐบาล ใหทองถิ่นจัดทํากันเอง เพื่อสนองความตองการ
ของประชาชน ในทองถิ่นนั้นๆ โดยมีเจาหนาทีท่ี่ประชาชนในทองถิ่นเลือกตัง้ขึ้นมาเปนผูดําเนินงานโดยตรงและมีอสิระ ใน
การบริหารงาน กลาวไดวา การบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ คือเปนการมอบอํานาจให
ประชาชนปกครองกันเอง เพื่อใหประชาชนเกิดความคิดริเริม่สรางสรรค และรูจักรวมมือกันในการแกไขปญหา ตาม
หลักการ “รวมคิดรวมทํา รวมแกปญหา” เปนการแบงเบาภาระของสวนกลาง และยังประโยชนสุขใหแกประชาชนใน
พื้นที่ไดมากกวา เพราะประชาชนในทองถิ่นยอมรูปญหา และความตองการดีกวาผูอื่น การจัดระเบียบการปกครอง
ทองถิ่นปจจบุัน มีรปูแบบ ดังนี้ ทองถิ่นรปูแบบทั่วไป ไดแก องคการบรหิารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (เทศบาลนคร 
เทศบาลเมอืง เทศบาลตําบล) และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และทองถิ่นรปูแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร 
และเมอืงพทัยา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จากเหตผุลและความจําเปนที่ตองกระจายอํานาจลงไปสูองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และพระราชบญัญัต ิกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามทีก่ลาวอางขางตน การปกครองทองถิ่น จึงมีความสําคัญยิ่ง ดังนี้ 
 
 
 



 
1. การปกครองทองถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่
เหมอืนกับโรงเรียนฝกหัดประชาธิปไตย เพราะผูซึง่เปนนักการเมืองระดับทองถิ่นจะตองมกีารรณรงคหาเสียง จะตองมกีาร
เสนอนโยบาย จะตองมีการอภิปรายถกเถียงกันในสภาทองถิน่โดยมีลักษณะใกลเคียงกับสภาระดบัชาติ เปนแตขอบขาย
เล็กกวา เมื่อเปนเชนนี้จงึเปนสถานที่ฝกความรูและฝกทักษะทางการเมืองไปในตัว ซึ่งถาคนจํานวนไมนอยไดมีโอกาสทํา
การฝกหัดดวยการปฏิบัติดังกลาว ก็เหมือนกับเปนการพัฒนานักการเมืองเพื่อการเตรียมพรอมตอการรับผิดชอบใน
ระดับชาติตอไป 
2. การปกครองทองถิ่นทําใหประชาชนรูจักทองถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใชเปนการปกครองอันเกิดจากคําสัง่เบื้องบน โดยเปนการที่
ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองซึง่ผูบรหิารทองถิ่นนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบรหิารทองถิ่นโดยอาศัย
ความรวมมือรวมใจจากประชาชนแลว ผูบรหิารทองถิ่นจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งจะทําให
ประชาชนเกิดความสํานึกมองเห็นความสําคัญของตนเองตอทองถิ่นและมีสวนรับรูถึงปญหาและแกไขปญหา             
ทองถิ่นของตน 
3. การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรฐับาล ซึ่งเปนหลักสําคัญของการกระจายอํานาจ เนื่องจากภารกจิของ
รัฐบาลมีอยูอยางกวางขวางนับวันจะขยายเพิม่ขึ้น ขณะที่แตละทองถิ่นยอมมปีญหาและความตองการที่แตกตางกัน 
ประชาชนจึงเปนผูมีความเหมาะสม ที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึน้ในทองถิ่นน้ันมากที่สุด และกิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะ
ทองถิ่น ไมเกี่ยวกบัทองถิ่นอื่น ๆ และไมมสีวนไดสวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรทีจ่ะใหประชาชน
ทองถิ่นดําเนินการดังกลาวเอง ทั้งนี้การแบงเบาภาระดังกลาวทําใหรัฐบาลมเีวลาทีจ่ะดําเนินการในเรื่องทีส่ําคัญ ๆ 
หรือกิจการใหญ ๆ ระดับชาติอันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม และมีความคลองตัวในการดําเนินงานของ
รัฐบาลจะมีมากขึ้น 
4. การปกครองทองถิ่นสามารถสนองตอบความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมายและมปีระสทิธิภาพ เนื่องจากทองถิ่นมี
ความแตกตางกัน ไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูที่
ใหบรกิารหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกบัความตองการของประชาชน ไดเปนอยางดีก็คือ องคกรปกครอง
ทองถิ่นน้ันเอง 
5.การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยอมเรียนรู ประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนบัสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดีตอ
อนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะ ทางการบรหิารงานในทองถิ่นอีกดวย 
6. การปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําใหเกิดการพฒันาชนบทแบบพึง่ตนเองทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกจิ และสงัคม กลาวโดยสรปุ ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น สามารถแบงออกเปนสองดาน คือ ดาน
การเมืองการปกครอง และดานการบริหาร กลาวคือ ในดานการเมืองการปกครองนั้น เปนการปพูื้นฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและเรียนรูการปกครองตนเอง สวนดานการบริหารนั้น เปนการแบงเบา ภาระรัฐบาลและประชาชน
ในทองถิ่นไดหาทางสนอง แกปญหาดวยตนเอง ดวยกลไกการบริหารตาง ๆ ทั้งในแงของการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณและการจัดการ เปนตน การปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองสวนทองถิ่นในกรอบของการ
กระจายอํานาจ ยอมจะนําไปสูการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งจะเปนฐานสําคัญของการเมือง
ระดับชาติโดยรวม ถาหนวยการปกครองสวนทองถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถ ทําหนาที่ไดอยางสัมฤทธิ์ผลจนเกิด
การพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตย ยอมจะชวยสรางความเขาใจและความรูใหแกประชาชนในระดับรากหญา พรอม
ทั้ง การฝกทักษะกบัผูซึ่งเปนผูบริหารและผูทํางานในสภานิตบิัญญัติของทองถิ่น ก็หมายความวาความรูทางการเมือง 
ทักษะทางการเมือง และประสบการณ ในการทํางานภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยอมจะหลอมกลายเปนวัฒนธรรมทางการเมือง แบบประชาธิปไตย ใหเกิดขึ้นทั่วประเทศ และนี่คือตัวแปรที่
สําคัญอยางยิง่เกี่ยวกบัการปกครองตนเอง และยังเปนการสรางความเปนประชาธิปไตยอยางยั่งยืนผานเรียนรูโดยการฝก
การลงมือกระทําดวยตัวเอง 
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รูปแบบและโครงสรางการปกครองสวนทองถิ่น 
การปกครองสวนทองถิ่น คือ การที่รัฐกระจายอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง โดยเปด
โอกาสใหประชาชนในทองถิ่นน้ันๆ ตัดสินใจเลือกผูแทนของตนเขาไปทําหนาทีเ่ปนผูบรหิารทองถิ่น หรอืสมาชิกสภา
ทองถิ่น และมอีิสระในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะ การสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการ
คลัง ภายใตการกํากบัดูแลของรัฐ และบทบัญญัติของกฎหมาย ปจจบุันประเทศไทยมีการปกครองสวนทองถิ่น               
2 รูปแบบ คือ 
1. รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นทั่วไป มี 3 รูปแบบ ไดแก 
1.1 องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสรางการบริหารประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด ทําหนาที ่
ฝายนิติบัญญัต ิและนายกองคการบรหิารสวนจงัหวัด ทําหนาที่ฝายบริหาร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญ
ที่สุด มีจงัหวัดละ 1 แหง (ยกเวนกรงุเทพมหานคร) มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทัง้จงัหวัดซึง่ทับซอนกบัพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ที่อยูในเขตจงัหวัด เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
1.2 เทศบาล มีโครงสรางการบรหิารประกอบดวย สภาเทศบาล ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัต ิและนายกเทศมนตร ีทําหนาที่ 
ฝายบริหาร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตชุมชนเมือง แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก เทศบาลนคร (ทน.) 
เทศบาลเมอืง (ทม.) และเทศบาลตําบล (ทต.) ทั้งนี ้ข้ึนอยูกับจํานวนและความหนาแนนของประชากร ความเจรญิทาง
เศรษฐกจิ หรือรายไดของทองถิ่น 
1.3 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีโครงสรางการบรหิารประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที ่             
ฝายนิติบัญญัต ิและนายกองคการบรหิารสวนตําบล ทําหนาที่ฝายบริหาร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลชิด
ประชาชนมากทีสุ่ด ต้ังขึ้นเพื่อดูแลทกุขสุขและใหบริการประชาชนในหมูบานและตําบลแทนรัฐหรือสวนกลาง ที่ไม
สามารถจัดบริการสาธารณะ หรือดูแลประชาชนทั่วประเทศไดอยางทั่วถึง 
2. รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบพิเศษ ม ี2 รูปแบบ คือ 
2.1 กรุงเทพมหานคร มีโครงสรางการบรหิารประกอบดวย สภากรุงเทพมหานคร ทําหนาทีฝ่ายนิติบญัญัต ิและผูวา
ราชการ กรงุเทพมหานคร ทําหนาที่ฝายบรหิาร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรปูแบบพิเศษทีม่ีขนาดใหญมาก เปนเมอืง
หลวงของประเทศที่เปนศูนยกลางความเจริญทุกดาน ทั้งการเมอืง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร แบงการ
ปกครอง ออกเปนเขตตางๆ จํานวน 50 เขต มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบริหารสงูสุด มีปลัดกรุงเทพมหานคร 
เปนหัวหนาขาราชการประจําของกรงุเทพมหานคร 
2.2 เมืองพทัยา มีโครงสรางการบริหารประกอบดวยสภาเมอืงพัทยา ทําหนาที่ฝายนิตบิัญญัติ และนายกเมืองพัทยา ทํา
หนาที่ฝายบรหิาร เปนองคกรปกครอง สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ การเพิ่มขึ้นของ
จํานวนและความหนาแนนของประชากร รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนเปนไปอยางรวดเร็ว มีแหลงทองเที่ยว ที่สําคัญคอื
หาดพัทยาและเกาะลาน และมีผลประโยชนทีก่ระทบตอการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและความเปนอยูของประชาชน
ในทองถิ่น รวมทัง้ผลประโยชนของประเทศอยางชัดเจน จึงไดมีการจัดตั้งเมืองพทัยาขึ้น ในเขตจังหวัดชลบรุ ีเพื่อใหการ
บรหิารการจัดทํากิจการสาธารณะ มีประสิทธิภาพและมีความคลองตัว นอกจากนี ้องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ
หรือรูปแบบพเิศษอาจจัดทํากจิการใดๆ ไดตามที่กฎหมายบญัญัต ิเชน องคการบรหิารสวนจงัหวัด ซึ่งมพีื้นที่ทบัซอน กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น กฎหมายก็กําหนดใหสามารถจัดทํากิจการอันเปนอํานาจหนาที่ของราชการ 
สวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตองคการบรหิารสวนจังหวัดได หรอือาจรวมกันดําเนินการได หรือกรงุเทพมหานครซึง่เปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบพิเศษขนาดใหญ เปนมหานครที่มีความเจริญเติบโตสูง มีสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ
สลบัซบัซอน และความหนาแนนของประชากร ก็มีหนาที่ที่ตองดําเนินการมากมายหลายประการ เชน การทะเบียน 
ตามที่กฎหมายกําหนด การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผงัเมือง การวิศวกรรม จราจร การขนสง การจัดใหมีและ
ควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ฯลฯ 
เปนตน 
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
จากความสําคัญของการเลอืกตั้งทองถิ่น ซึ่งผูทีจ่ะมาดํารงตําแหนงสําคัญตาง ๆ ทั้งในดานบรหิารหรือนิตบิัญญัต ิใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว จะตองเปนประชาชนในทองถิ่น และตองไดรบั
ความเห็นชอบ โดยผานการเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่นนั้น การเลอืกตั้ง เปนกระบวนการทีป่ระชาชนไดใชสิทธิของ
ตนเองลงคะแนนเลือกตัวแทนเพื่อไปทําหนาที่แทนตนในการปกครอง ทั้งระดบัประเทศ และระดับทองถิ่น ดังนั้น 
คุณสมบัติของผูทีจ่ะใชสทิธิเลือกตัวแทนไดนั้นจึงตองอยูบนพื้นฐานของความเปนพลเมืองของประเทศ หรือของ 
ชุมชนทองถิ่นนั้น นอกจากนั้นแลว การกําหนดคุณสมบัตอิื่นๆ จะตองยึดโยงและมีความสมัพันธกับพื้นที ่ตลอดจน
คํานึงถึงความสามารถของบุคคล โดยการกําหนดคุณสมบัตผิูมสีิทธิเลือกตั้งจะตองไมถูกจํากัดภายใตความแตกตางใดๆ ใน
ฐานะพลเมืองของประเทศหรือชุมชนน้ันๆ คําวา “คุณสมบตั”ิ พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดให
ความหมายไววาคุณงามความดี คุณลักษณะประจําตัวของบคุคล ลักษณะประจําของสิง่นั้นๆ จากความหมายดังกลาว 
แสดงคงใหเห็นวาคุณสมบัต ิเปนลักษณะที่มีอยูในตัวของบุคคลนั้น ดังนั้น การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมีสทิธิ
เลือกตั้งจงึเปนการกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมีสทิธิเลอืกตั้ง จึงเปนการกําหนดลกัษณะประจําตัวของบุคคล 
ที่จะตองมีครบถวนกอนทีจ่ะใชสิทธิเลือกต้ังตามทีก่ฎหมายกาํหนดคุณสมบัติของผูมีสทิธิเลอืกตั้งซึ่งจะสามารถลงคะแนน
ใชสิทธิเลือกตั้งไดนั้น จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจากการขาดคุณสมบัติหรือไมมีคุณสมบัต ิในการเปนผูมสีิทธิ
เลือกตั้งจะไมสามารถใชสิทธลิงคะแนนเลือก เพื่อเลือกตัง้ตัวแทนไดพระราชบญัญัต ิการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรอื
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูมีสทิธิเลือกตัง้ไว ดังนี้ 
1. มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสญัชาติไทยโดยแปลงสญัชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
2. อายุไมต่ํากวา 18 ป ในวันเลือกตั้ง 
3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ปนับวันเลอืกตั้ง 
คุณสมบัติของผูมสีิทธิเลือกตัง้ เปนคุณลักษณะประจําตัวของบุคคล ซึ่งตองมมีากอน และครบถวนจงึสามารถใชสิทธิ
เลือกตั้งได แมถาบุคคลนั้นจะมีคุณสมบัติครบถวน ตามที่กําหนดไวแลวก็ตาม หากในวันเลอืกตั้งบุคคลนั้นมลีักษณะบาง
ประการลักษณะใด ลักษณะหนึง่เกิดขึ้นหรือมีขึ้น ถือเปนลักษณะตองหามสําหรับบุคคลนั้นทีก่ฎหมายหามมิใหใชสิทธิ
เลือกตั้งไดพระราชบญัญัติการเลือกตัง้ทองถิ่นหรอืผูบรหิารทองถิ่น พ.ศ. 2562 ไดกําหนดวาบุคคลทีม่ีลกัษณะดังตอไปนี้
ในวันเลือกตั้งมิใหใชสทิธิเลอืกตั้ง ไดแก 
1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
2. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ไมวาคดีนั้นจะถึงทีสุ่ดหรือไม 
3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสัง่ที่ชอบดวยกฎหมาย 
4. วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
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รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
ในทองถิ่น ตามวิธีการและรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิน่ตามที่กฎหมายบัญญัต ิองคกรปกครองสวนทองถิ่นมหีนาที่
และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งสงเสรมิ
และสนบัสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น โดยมีผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูมหีนาที่ใน
การดําเนินการ สมาชิกสภาทองถิ่น ไดแก สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร (สก.) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด               
(ส.อบจ.) สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) สมาชิกสภาองคกรบรหิารสวนตําบล (ส.อบต.) และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตองมา
จากการเลือกตั้ง สวนผูบริหารทองถิ่น ไดแก ผูวาราชการกรงุเทพมหานคร นายกองคกรบริหารสวนจงัหวัด 
นายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวนตําบล และนายกเมืองพัทยา มาจากการเลอืกตั้ง หรือ มาจากความเห็นชอบ
ของสภทองถิ่น หรือในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรปูแบบพเิศษจะใหมาโดยวิธีอื่นก็ได แตตองคํานึงถึงการมีสวนรวม 
ของประชาชนดวย ดังนั้น การไปใชสทิธิเลือกตั้งเพื่อเลือกบคุคลเขาไปทําหนาที่แทนเรา ทั้งในดานบรหิารและดานนิติ
บัญญัตจิึงมีความสําคัญอยางยิ่ง กอนตัดสินใจเลือกคนดจีึงตองพิจารณาอยางรอบคอบเพือ่ประโยชนและนํามาซึ่งความ
เจริญและสามารถแกปญหาของทองถิ่นไดอยางยั่งยืน 
คุณสมบัติผูสมัครทองถิ่น และลักษณะตองหาม 
(มาตรา 49 และ 50 พรบ.เลือกตั้งทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และ พรบ.จัดตั้ง องคการบรหิารสวนทองถิ่น) กําหนดไว ดังนี้ 
คุณสมบัติที่ตองม ี
1. สัญชาติไทยโดยการเกิดเทานั้น 
2. อายุ 
2.1 สมาชิกสภาอายุไมต่ํากวา 25 ปนับถึงวันเลอืกตั้ง 
2.2 ผูบรหิารทองถิ่นตองมีอายุไมต่ํากวา 35 ป นับถึงวันเลือกตั้ง 
3. มีชื่อในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีส่มัครรับเลอืกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับถึงวนั
สมัครรับเลอืกตั้ง 
4. คุณสมบัติอื่นตามทีก่ฎหมายจัดตั้งองคการบรหิารสวนทองถิ่นกําหนด ไดแก เรื่องวุฒิการศกึษาของผูสมัครผูบรหิาร
ทองถิ่น ดังนี ้
- ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยาตองสําเรจ็การศกึษาไมต่ํากวาปรญิญาตรหีรอื
เทียบเทา 
- ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายก อบจ.ตองสําเรจ็การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรหีรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิกสภา 
อบจ. ผูบริหารทองถิ่นหรอืสมาชิกรัฐสภา 
- ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตร ีตองสําเรจ็การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรหีรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูบรหิารทองถิ่น หรอืสมาชิกรัฐสภา 
- ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายยก อบต. ตองสําเรจ็การศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรอืเคยเปน
สมาชิกสภาตําบลสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบรหิารทองถิ่น หรอืสมาชิกรัฐสภา ดังนี ้
ลักษณะตองหาม 
1. ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย หรอืเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต 
3. ไมเปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนงัสอืพิมพหรอืสือ่มวลชนใดๆ 
4. ไมเปนผูมีลกัษณะตองหามมิใหใชสิทธิ์เลือกตั้งดงันี ้
4.1 ไมเปน ภิกษุ สมเณร นักพรต หรือนักบวช 
4.2 ไมอยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
4.3 ไมเปนผูวิกลจริตฟนเฟอนไมสมประกอบ 



5. ไมอยูระหวางถูกระงบัสิทธิสมัครรบัเลือกตัง้ชั่วคราว (ใบสม) หรอืถูกเพกิถอนสทิธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดํา) 
6. ไมถูกจําคุกหรอืคุมขังโดยหมายของศาล 
7. เคยถูกจําคุกและพนโทษมาแลวยังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลอืกตั้ง ยกเวนความผิดประมาทหรือลหโุทษ 
8. เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรฐั หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที ่หรือถือวากระทําทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 
9. เคยถูกศาลมีคําพิพากษา หรอืคําสั่งอันถึงทีสุ่ดใหยึดทรัพยเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกต ิหรือเคยตองคํา
พิพากษาอันถึงทีสุ่ดใหจําคุก 
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
10. เคยตองคําพิพากษาอันถึงทีสุ่ดวากระทําผิด ดังนี้ 
10.1 ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในราชการ หรือตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมหรือกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงาน
ในองคกร หรือ 
หนวยงานของรัฐ 
10.2 ความผิดเกี่ยวกบัทรัพยทีก่ระทําโดยทจุริตตามประมวลกฎหมาย 
10.3 กฎหมายวาดวยยาเสพติดในฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก ผูคา 
10.4 กฎหมายวาดวยการพนันในฐานเปนเจามือ เจาสํานัก 
10.5 กฎหมายวาดวยการคามนุษย 
10.6 กฎหมายวาดวยการฟอกเงิน 
11. เคยตองคําพิพากษา อันถึงที่สุด วาทุจริตการเลือกตัง้ 
12. ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
13. ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
14. ไมเปนพนักงานหรอืลกูจางของราชการ หนวยงานของรฐั รัฐวิสาหกจิ ราชการ สวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
15. ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอสิระ 
16. ไมอยูระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 
17. เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีคําพิพากษาวา
ร่ํารวยผิดปกต ิหรือทจุริต 
ตอหนาที่หรือจงใจปฏิบัตหินาที ่หรือใชอํานาจขัดตอรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย หรอืฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยางรายแรง 
18. ไมถูกศาลพิพากษาถึงทีสุ่ดวากระทําผิดตาม พรบ.การเลอืกตั้งทองถิ่น โดยพนโทษยังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง 
19. เคยถูกถอดถอนจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตาม
กฎหมาย มายังไมถึง 5 ป 
นับถึงวันเลอืกตั้ง 
20. ไมอยูระหวางถูกจํากัดสทิธิสมัครรบัเลือกตัง้ 
21. เคยถูกเพิกถอนสทิธิเลือกตั้ง และพันมายงัไมถึง 5 ป นับถึงวันเลอืกตั้ง 
22. ไมเปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเดียวกันหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
23. เคยพนจากตําแหนงใดๆในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะเหตมุีสวนไดเสียทั้งทางตรงหรือทางออมในสญัญา หรอื
กิจการที่กระทํา หรือจะกระทําใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมี
พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือ 
เอื้อประโยชนสวนตนระหวางกันและยงัไมพน 5 ป นับแตวันพนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 
24. เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใดๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของ
ทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรีอันเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงและยงัไมพน 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง 
 
 



 
25. เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใดๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะทอดทิ้ง หรือละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่และ
อํานาจ หรอืปฏิบัติไมชอบดวยหนาที่และอํานาจ หรือประพฤติตนฝาฝน ตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ศรีตําแหนง หรือแกองคการบริหารสวนทองถิ่น หรอืแกราชการ และยงั
ไมพน 5 ป นับถึงวันเลือกตัง้ 
26. ไมมีลักษณะอื่นตามทีก่ฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการบรหิารสวนทองถิ่นกําหนด 
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การปฏิบัตหินาที่ของผูเกี่ยวของกบัการเลือกตั้ง จะตองไมผดิพลาด ถูกระเบียบ กฎหมาย และไมเอนเอียงเขาขางฝายใด
ฝายหนึ่ง ใหโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ประการสําคัญจะตองอํานวยความสะดวกเพื่อสรางความพงึพอใจแกผูมี
สิทธิเลือกตัง้ ดังนั้น การปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และหนวยสนับสนุน จะตองสามารถ
ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และตองสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง ไมปลอยใหมีการทจุรติ
เลือกตั้ง ทําใหผลการเลือกตั้งเปนที่ยอมรบัของทุกฝาย 
ผูตรวจการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการเลือกตั้ง แตงตั้งโดย กกต. เพื่อปฏบิัติหนาที่ในแตละจงัหวัด ในระหวางเวลา ที่มีการดําเนินการเลือกตั้ง 
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ดําเนินการเลือกตัง้ และการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง และพรรคการเมืองหรอืการกระทําใดๆ ที่จะเปนเหตุทําใหการเลอืกตั้งมิไดเปนไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม หรือ
เปนไปโดยมิชอบ ดวยกฎหมายแลวรายงานให กกต.ทราบเพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป 
และกรณทีี่เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกบัการเลือกตั้ง ผูตรวจ การเลอืกตั้ง มีอํานาจแจงใหเจาหนาที่
ปฏิบัติใหถูกตองไดถาไมมีการดําเนินการก็จะรายงานให กกต. ทราบทันท ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากกลุมบุคคลสอง
ประเภท คือ กลุมแรกแตงตั้งจากขาราชการและเจาหนาที่อืน่ของรัฐทีป่ฏิบัตหินาที่อยูในจงัหวัดทีเ่ปนเขตเลือกตั้งหรอืใน
เขตอําเภอทองที่ทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นต้ังอยู และกลุมที่สองแตงตั้งจากบุคคลผูมีสทิธิเลอืกตั้งซึ่งมิไดเปน
ขาราชการหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดหรืออําเภอนั้น อีกไมเกินสองคน โดยหามแตงตัง้จาก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี ้จํานวนคณะกรรมการการเลอืกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะมจีํานวนเทาใดนั้น ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตัง้
กําหนด บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ การเสนอแนะและใหความ
เห็นชอบในการกําหนดหนวยเลือกตัง้ทีเ่ลือกตั้ง การตรวจสอบและ ใหความเห็นชอบบัญชรีายชื่อผูมสีิทธิเลือกตัง้ 
และการเพิ่มชื่อหรอืถอนช่ือผูมสีิทธเิลือกตั้ง กํากับดูแลและอํานวยการการเลอืกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง 
การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง รวมทั้งกําหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน 
และรวบรวมผลคะแนนของทุกหนวยเลอืกตั้ง และรายงานผลการเลอืกตั้งใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
เพื่อรายงานตอไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นหรอืผูบรหิารทองถิ่นนั้น ผูที่มีหนาทีเ่กี่ยวของในกระบวนการจัดการเลอืกตั้งนอกจากจะ
เปนหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แลวพระราชบัญญัติวาดวยการเลอืกตัง้
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 กําหนดวา เมื่อมีกรณีตองมกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นใด ใหหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เปนผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั่นหมายความวาใหหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นเปนผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจํา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตําแหนงนั่นเอง แตอยางไรก็ตาม เพื่อเปนหลักประกันในความสจุริตและเที่ยงธรรมของ
การจัดการเลือกตั้ง หากพบวาหัวหนาพนกังานสวนทองถิ่นใดมีสวนไดเสียกับผูสมัครรบัเลือกตัง้ หรือมีพฤติการณอันควร
เชื่อวาอาจกอใหเกิดความไมสุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งหรือมเีหตจุําเปนใด คณะกรรมการการเลอืกตั้งอาจแตงตั้ง
ปลัดจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ เปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นแทน 
ก็ไดผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการรบัสมัครเลือกตั้ง ดําเนินการ
เกี่ยวกับการลงคะแนน นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนน และนอกจากนี ้ภายใตความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูอํานวยการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นยงั
มีอํานาจในการประกาศกําหนดหนวยเลือกตัง้ที่เลือกตัง้ แตงตั้งและจัดอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตัง้ ตรวจสอบ
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิเลือกตั้ง และดําเนินการเพิม่ชื่อถอนช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง อีกดวย 
 



 
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 20 วัน ใหผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรอื ผอ.กกต.ทองถิ่น 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือที่เรียกสั้นๆ วา กกต.ทองถิ่น 
จะแตงตั้งผูมสีิทธิเลือกตัง้เปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 2 ตําแหนงดวยกัน ตําแหนงแรกเรียกวา “คณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตัง้” หรือ กปน. จํานวนไมนอยกวา 5 คน มีหนาที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตัง้และนับ
คะแนนของหนวยเลือกตั้งแตละแหง สวนตําแหนงที่สอง เรยีกวา “เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตัง้” หรือ 
รปภ. อยางนอย 2 คนเพื่อทําหนาทีร่ักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง ซึ่งทั้งสองตําแหนงกฎหมายกําหนดใหเปนเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา นับแตวันที่ไดรับแตงตั้งจน
พนจากภารกจิหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ของ กปน. และ รปภ. สําหรบัการเลอืกตั้งที่จะเกิดข้ึน ในเร็วๆ น้ี มีหลายสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ เชน รปภ.อาจเขามาชวยปฏิบัติหนาที่ ในหนวยเลือกตั้งในภารกจิหนาที่ของ กปน.ก็ไดจากเดิมที่ 
รปภ.จะทําหนาที่เพียงรกัษาความสงบเรียบรอยเพียงอยางเดียว หรือ กรณ ีกรรมการประจําหนวยมาปฏบิัติหนาที่ไมครบ 
ตามที ่ผอ.กกต.ทองถิ่นแตงตั้งไว เดิมท ีให กปน.ที่เหลืออยูแตงตั้งผูมีสทิธิเลอืกตั้งทําหนาที่แทน จนกวาบุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งจะมาปฏิบัตหินาที ่แตในกฎหมายใหม กรณีน้ี กปน.ตองรายงานให ผอ.กกต.ทองถิ่นแตงตั้งผูมสีิทธิเลือกตัง้มาทํา
หนาที่แทน กปน. จะแตงตั้งกันเองไมได ทั้งนี ้ก็เพื่อทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม นั่นเอง 
ผูสนับสนุน 
ถือเปนกลุมที่สําคัญที่สุด คือ ประชาชน หรือพลเมอืงคุณภาพ นับวาสําคัญทีสุ่ด เพราะเปนเจาของอํานาจอธิปไตยจะตอง
ใชสิทธิอยางรูเทาทันการเมือง 
ซึ่งสามารถแสดงบทบาทไดใน 2 ลักษณะ 
1. ในฐานะผูมีสิทธิเลือกตั้ง ที่กระตอืรือรน สนใจติดตามขาวสาร/ฟงการหาเสียงของผูสมัคร/พูดคุยเกี่ยวกับเลือกตั้ง/ใช
สิทธิอยางอสิระ ไมอยูใตอํานาจเงิน 
และอิทธิพลใด ฯลฯ 
2. ในฐานะพลเมืองท่ีเขมแข็ง ที่มีสวนรวม เชน จัดกจิกรรมสรางความรู/รณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง/รณรงค
หมูบานไมขายเสียง/ 
เวรยามเฝาระวังการทุจริต/เปน กปน. มืออาชีพ/สายขาว กกต./อาสาสมัครของ ออช. ตรวจสอบการเลือกตั้ง/อาสาสมคัร 
ศส.ปชต. ฯลฯ 
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ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 
ในวันเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลา 08.00 น. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ไดกลาวเปด การออกเสียงลงคะแนนแลว 
การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ตรวจสอบรายช่ือและลําดบัที่จากบญัชีรายช่ือที่ประกาศไวหนาที่เลือกตั้ง 
2. ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใชสิทธิเ์ลือกตั้ง 
3. หลักฐานในการขอใชสิทธิ์เลือกต้ัง ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวประชาชนทีห่มดอาย ุหรือ
หลักฐานอื่นของทางราชการหรือหนวยงานของรฐัที่มรีูปถาย และหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 
4 รับบัตรเลือกตั้งใหผูมีสทิธิเลอืกตั้งลงลายมือชื่อ หรือพมิพลายนิ้วมือในบญัชีรายช่ือผูมสีิทธเิลือกตั้ง และที่ตนขั้วบัตร
เลือกตั้ง แลวรบับัตรเลือกตั้ง และหลักฐานแสดงตน เพื่อไปออกเสียงลงคะแนน 
5. ทําเครื่องหมายกากบาท เมื่อผูมสีิทธิเลือกตั้งไดรับบัตรเลอืกตั้งแลวใหไปยังคูหาลงคะแนนแลวทําเครือ่งหมายกากบาท 
(x) เลือกผูสมัคร ไดไมเกินจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบรหิารทองถิ่น หากไมตองการเลือกผูสมัครผูใด ใหทํา
เครื่องหมายกากบาท (x) ในชองไมเลอืกผูสมัครผูใด 
6. นําบัตรเลือกตั้งหยอนลงใสลงในหบีบัตรเลือกตั้ง เมื่อทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งเสรจ็แลว นําบัตรเลอืกตั้งที่พับ
เรียบรอยแลวหยอนใส ลงในหีบบัตรเลือกตั้งดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรูแผนพลิกท่ี 7 
 
การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังได 
ผูมสีิทธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตัง้ได เนื่องจากมเีหตุอันสมควร ใหแจงเหตทุี่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตัง้ตอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน โดยทําเปนหนงัสอื ซึ่งตองระบุเลขประจําตัว
ประชาชน และที่อยูตามหลักฐานทะเบียนบานภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตัง้ สามารถ
แจงดวยตัวเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นไปยื่นแทน หรือจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน 
เหตุจําเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังได 
- มีกิจธรุะจําเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล 
- เจบ็ปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสทิธิเลือกตั้งได 
- เปนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสงูอายุและไมสามารถเดินทางไปใชสทิธิเลือกตั้งได 
- เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
- มีถิ่นที่อยูหางไกลจากทีเ่ลือกตั้งเกินกวา 100 กิโลเมตร 
- ไดรับคําสัง่จากทางราชการใหไปปฏิบัตหินาที่นอกเขตเลือกต้ัง 
- มีเหตุสุดวิสัยหรอืเหตุอื่นที ่กกต. กําหนด 
กรณีทีผู่มีสทิธิเลือกตั้งไดแจงเหตุไวแลว หากในวันเลอืกตั้งเหตุดังกลาวไดสิ้นสุดลง ผูมีสทิธิเลอืกตั้งสามารถไปใชสิทธิ
เลือกตั้งทีห่นวยเลือกตั้งได 
หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจํากัดสิทธ ิดังนี้ 
- สมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกต้ังเปน ส.ว. 
- สมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบาน 
- เขาช่ือรองขอใหถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. 
- ดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภาฝายการเมอืง 
- ดํารงตําแหนงรองผูบรหิารทองถิ่น เลขานุการผูบรหิารทองถิ่น ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถิ่น ประธานทีป่รึกษา
ผูบริหารทองถิ่นที่ปรึกษาผูบรหิารทองถิ่น หรือคณะทีป่รึกษาผูบริหารทองถิ่น 
- ดํารงตําแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น ผูชวยเลขานุการประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการรองประธานสภา
ทองถิ่น 
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การเลือกตัง้ที่ไมไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
1. กอนประกาศผลการเลอืกตั้ง ถา กกต.มีหลกัฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครใดทําหรือเปนผูกอใหผูอื่นทํา 
สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจทําใหการเลอืกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรม หรือรูแลวไมระงบัการกระทํานั้น ให กกต. 
สั่งระงบัสทิธิสมัครรบัเลือกตั้งไมเกินหนึ่งใบ (ใบสม) 
2. กอนประกาศผลการเลอืกตั้ง ถามีหลักฐานอันควรเชื่อวาการเลือกตัง้ไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
แตผูสมัครรบัเลือกตัง้มิไดเปนผูกระทําหรือรูเห็นกับการกระทํานั้น ให กกต. มีอํานาจสั่งใหเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง) 
3. เมื่อ กกต. สั่งเพกิถอนสิทธสิมัครรับเลือกตั้งผูใดแลว ใหยื่นคํารองตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค เพื่อขอใหศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) หรือถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดํา) แลวแตกรณี เปนเวลาสบิป 
4. เมื่อประกาศผลการเลือกตัง้แลว มีหลักฐานอันควรเชื่อวามีผูกระทําใหการเลอืกตั้งนั้นไมเปนไปโดยสจุริตและเที่ยง
ธรรม ให กกต.ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณหรอืศาลอุทธรณภาค เพื่อขอใหศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ (ใบแดง) หรือเพิกถอน
สิทธิสมัครรบัเลือกตัง้ (ใบดํา) กับผูกระทํานั้นแลวแตกรณ ีเปนเวลาสิบป 
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ความรูเกี่ยวกับความผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น 
การอยูรวมกันในสงัคม หรอืการดําเนินกจิการใด ๆ ก็ตามจะตองมีกฎกติกา มารยาท เพื่อใหสังคมหรือการดําเนินการ
นั้นๆ เปนไปดวยความเรียบรอย เปนธรรม และเสนอภาคเทาเทียม เชน การแขงขันกีฬาตองมีกติกา การทํางานใน
หนวยงานตองมรีะเบียบ การอยูรวมกันในสงัคม ตองมีกฎหมาย เปนตน ในการเลือกต้ังทองถิ่นก็เชนกัน ก็จะมกีฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งออกมาเพื่อใหการเลือกตั้งทองถิ่นเปนไปดวยความเรียบรอย เสมอภาคเทาเทียม และที่สําคัญ
คือ ตองไดสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นที่ดีมีความรูความสามารถเปนไปตามความตองการของ ประชาชน 
ในทองถิ่นนั้นๆ เพื่อเขามาบรหิารดูแลทุกขสุขของพี่นองในทองถิ่นของตนเอง ดังนั้น เพื่อใหการเลือกตั้งทองถิ่นเปนไปตาม
จุดมุงหมายดังกลาวขางตน “พระราชบญัญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562” จึงได
กําหนดภาคความผิดไว เพื่อใหผูสมัคร ผูจัดการเลือกตั้ง และประชาชนปฏิบัติตามและกําหนดบทลงโทษไวสําหรับ                
ผูทีฝ่าฝน พวกเราทกุคนจึงควรตองมีความรูเกี่ยวกบัความผดิกฎหมายเลือกตัง้ทองถิ่น การเลือกตัง้ทีสุ่จริตและเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตัง้ทุกระดับสิ่งที่มุงหวังอันสําคัญคือ ตองการไดผูที่มีความรู ความสามารถ เขามาบรหิาร ดูแลรับผิดชอบตอ
ความเปนอยูของประชาชน โดยประชาชนเปนผูเลือกสมาชกิสภาทองถิ่นหรอืผูบรหิารทองถิ่นดวยเห็นวา บุคคลเหลานัน้
เปนคนด ีคนเกง มีนโยบายทีป่ระชาชนตองการ ไมใชไดรับเลือกมา เพราะมีการซื้อสิทธิขายเสียง หลอกลวง ใชอิทธิพล
ขมขูหรือเพราะเหตุจูงใจอื่นๆ พระราชบัญญัตกิารเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 จึงได
บัญญัตหิามไมใหกระทําการเพื่อจูงใจใหผูมสีิทธิเลือกตัง้ลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น ใหงดเวนการ 
ลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือชักชวนกันไปลงคะแนนไมเลือกผูใด ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให ทรัพยสิน หรอืผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงิน
ไดแกผูใด 
(2) ใหเสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมแกชุมชน สมาคม 
มูลนิธิ วัด หรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด 
(3) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมมีหรสพหรือการรืน่เริงตาง ๆ 
(4) เลี้ยงหรือรบัจะจัดเลี้ยงผูใด 
(5) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครใด 
การกระทําดังกลาวถือไดวาเปนสาเหตุสําคัญทําใหการเลือกต้ังไมสจุริตและเที่ยงธรรม ถือวามีความผิดและมีโทษหนัก 
จําคุกตั้งแตหนึง่ปถึงสิบป หรือปรับตัง้แตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรอืทั้งจําทั้งปรบั และเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ยี่สบิป 
และกฎหมายยงัใหถือวาการกระทําดังกลาวเปนการทุจริตในการเลือกตัง้ ซึ่งจะนําไปสูการขาดคุณสมบัติในการสมัครรบั
เลือกตั้งอื่นๆ ไปตลอดชีวิต หรือที่เราเรียกกันวา “ใบดํา” 
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“การไมหาเสียงเลือกตั้งภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด” 
สิ่งทีส่ําคัญอกีประการหนึ่งของการเลือกตัง้คือ การหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้เพราะตองการใหประชาชนไดทราบขอมูลของ
ผูสมัคร นโยบายหลกัการที่จะนํามาพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา ประชาชนอยูดีกินดี เพื่อประชาชนจะไดนํามา
พิจารณาตัดสินใจวาจะเลือกใคร ดังนั้น การเปดโอกาสใหผูสมัครรบัเลือกตัง้หาเสียงเลือกตั้งจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ใน
การหาเสียงเลือกตัง้ จึงตองเปนไปดวยความเที่ยงธรรมและเปนระเบียบเรียบรอย พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 จึงกําหนดระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งไว ดังนี ้
(1) ในการเลือกตัง้อันเนือ่งมาจากครบวาระหรือครบอาย ุใหหาเสียงเลือกต้ังไดตั้งแตหนึง่รอยแปดสบิวันกอนวันครบวาระ
หรือครบอายจุนถึง เวลา 18.00 นา ิกาของวันกอนวันเลอืกตั้ง 
(2) ในการเลือกตัง้อันเนือ่งมาจากยุบสภาหรือถือวายุบสภา ใหหาเสียงเลอืกตั้งไดตั้งแตวันยุบสภาหรือวันที่ถือวายุบสภา
จนถึงเวลา 18.00 นา ิกาของวันกอนวันเลือกตั้ง 
(3) ในการเลือกตัง้อันเนือ่งมาจากตําแหนงวาง ใหหาเสียงเลอืกตั้งไดตั้งแตวันที่ตําแหนงวางลงจนถึงเวลา 18.00 นา ิกา
ของวันกอนวันเลอืกตั้ง 
(4) กรณีมีการสัง่ใหมีการเลอืกตั้งใหม ใหหาเสียงเลือกต้ังไดตั้งแตวันที่มีคําสั่งใหมีการเลือกตัง้ใหมจนถึงเวลา 18.00นา
 ิกาของวันกอนวันเลือกตั้ง 
(5) กรณีมีการสัง่ใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหม จะหาเสียงเลอืกตั้ง มิไดเวนแตคณะกรรมการการเลือกตัง้จะมีมตเิปน
อยางอื่นโดยคํานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม 
การหาเสียงเลือกตัง้ที่ไมอยูในยะระเวลาดังกลาวเปนความผดิและ มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรอืปรับไมเกินหนึง่หมื่น
บาท หรอืทั้งจําทัง้ปรับ 
“คําความผิดบางประการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง” 
1. หามหาเสียงเลือกตั้ง ต้ังแตเวลา 18.00 นา ิกาของวันกอนวันเลือกตัง้ เปนทีท่ราบกันดีแลววาการหาเสียงเลอืกตั้งมี
ความสําคัญเปนอยางมาก ของกระบวนการเลือกตั้ง แตเพื่อความเที่ยงธรรมและความสงบเรียบรอย จึงตองมีการกําหนด
ระยะเวลาของการหาเสียงไว ประกอบกบัเมือ่ประชาชน ไดรับขอมลูในการหาเสียงเลือกตั้งพอสมควรแลว ก็ควรมี
ระยะเวลาในการตัดสินใจ พระราชบญัญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นหรอืผูบรหิารทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 จึงไดกําหนดหามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร 
นับตั้งแต 18.00 นา ิกาของวันกอนวันเลือกตัง้ จนสิ้นสุดวนัเลือกตั้ง การฝาฝนยอมเปนความผิด มีโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรอืปรับไมเกินหนึง่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั “ผูใดรูอยูแลววาตนไมมีสทิธิเลอืกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน
หรือออกเสียงลงคะแนน”การเลอืกตั้งจะตองดําเนินการดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีกฎหมาย ระเบียบ และ
ประกาศตางๆ ออกมาใชบังคับกฎหมายและระเบียบเหลานี ้จะกําหนดจํานวนผูมสีิทธิเลือกตัง้ คุณสมบัติและลกัษณะ
ตองหามของผูสมัครรบัเลือกตัง้ รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติและลักษะตองหามของผูมีสทิธิเลอืกตั้งไวดวย เปนตน 
ในที่นี้จะกลาวใหเห็นเฉพาะคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมสีิทธิเลือกต้ัง พระราชบัญญัติสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูมสีิทธเิลือกตั้งไว ดังนี้ 
1. มีสัญชาติไทย แตถาผูมีสญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
2. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปในวันเลอืกตั้ง 
3. มีทะเบยีนบานในเขตเลือกต้ังมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา หนึ่งป เปนตน 
นอกจากนี้ยงัมลีักษณะตองหามมิใหบุคคลดงัตอไปนี้ใชสทิธิเลือกตั้งดวย 
1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรอืนักบวช 
2. อยูระหวางเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ไมวาคดีนั้นจะถึงทีสุ่ดแลวหรือไม เปนตน 
ดังนั้น ผูที่จะไปใชสิทธิเลือกต้ังจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม หากผูใดเปนผูมลีักษณะ
ตองหามถือเปนผูไมมสีิทธิเลือกตัง้ แลวไปใชสิทธิเลือกตัง้จะเปนความผิด โดยแมจะไปใชสทิธิลงคะแนนไมสําเร็จเพียงแค 
 



 
พยายาม กฎหมายกบ็ัญญัติใหเปนความผิดดวย มีโทษจําคุกหนึ่งปถงึสบิป หรือปรบัตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรบั และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยีส่บิป ผูจะไปใชสิทธิเลอืกตั้งจึงควรตรวจสอบสิทธิของตนใหดีดวยเพราะอาจ
ทําใหตนเองตองรับโทษทางอาญา“ ใชบัตรอื่นที่ไมใชบัตรเลอืกตั้งที่ไดรบัจากกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ เพื่อ
ลงคะแนน” ในการเลือกตั้งหลายๆ ครั้งที่ผานมา มีผูทีก่ระทาํการทจุริตในการเลือกตัง้ โดยวิธีการตางๆ นานา ทั้งทีเ่จา
พนักงานจัดการเลือกตั้ง ตัวแทนผูสมัคร และอาสาสมัคร ประชาชน ชวยกันสอดสองดูแลความเรียบรอยเพื่อใหการ
เลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมก็ตาม มีผูกระทําความผิดบางราย ใชบัตรลงคะแนนอื่นที่มิใชบัตรที่รบัมาจาก
กรรมการประจําหนวยมาใชลงคะแนนเลือกตั้ง โดยอาจจะเปนบัตรเลอืกตั้งปลอม หรือเปนบัตรเลือกตัง้ ที่ผูเขาไปใชสิทธิ
ลงคะแนนกอนตนเองเอามามอบใหก็ตาม ซึ่งทําใหการเลือกตั้งเสียหาย ไมสุจริต และเที่ยงธรรม และมีความผิด  
มีโทษหนัก ในทุกกรณ ีผูมสีิทธิเลือกตัง้ที่ใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจาก กปน. เพื่อการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งจะมีความผิดและมีโทษจําคุกหนึ่งปถึงสบิป หรือปรบัตั้งแตสองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท หรือทัง้จําทั้งปรับ และ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยีส่บิป รวมทั้งกฎหมายใหถือวาเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง ดวยซึ่งจะนําไปสูการหามสมัครรบั
เลือกตั้งตลอดชีวิต กรณีการใชบัตรเลอืกตั้งปลอม ยอมมีความผิดตามตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานใชเอกสารรายการ
ปลอม ตองระวางโทษจําคุกตัง้แตหกเดือน ถึงหาปและปรบัตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหนึ่งหมื่นบาท สวนกรณีนําบัตร
เลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตัง้ก็เปนความผิดเชนกัน มีโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้จําทั้ง
ปรับ และเพกิถอนสทิธิเลอืกตั้งสิบป “ความผิดที่ผูไปใชสทิธิเลือกตั้งตองพึงระวัง” 
การทจุริตเลือกตั้งทีผ่านมามกีารดําเนินการหลายวิธี ทั้งนี ้อาจเปนการกระทําเพื่อยืนยันวาไดมีการรบัเงินหรือทรัพยสิน 
มาแลวเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง โดย 
1. ทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณอื่นใดลงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง นอกเหนือจากเครื่องหมายลงคะแนน เชน 
เครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายดาว ลายเซ็นต เพื่อเวลานบัคะแนนเมื่อผูซือ้เสียงเห็นสัญลักษณในบัตรก็จะสามารถ
ตรวจสอบผลการซือ้เสียงของตนได 
2. ถายภาพบัตรเลือกตั้งทีล่งคะแนนแลว เมื่อถายภาพเสรจ็ ออกมาจากหนวยเลือกตัง้กจ็ะนํามาแสดงเปนหลักฐานกับผู
ซื้อเสียงวาตนเองไดลงคะแนน ใหแลวเพื่อรับเงินหรือทรพัยสิน 
3. นําบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแลวแสดงกับผูอื่น ก็เปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหผูซื้อเสียงทราบวาตนไดลงคะแนนใหกบัผูใด
แลว ทั้ง 3 วิธีการขางตนเปนการทําใหการเลือกตัง้ไมสจุริตและเที่ยงธรรมเพราะหลกัการลงคะแนนเลอืกตั้งจะกระทํา
โดยตรงและเปนความลับ นอกจากนั้นทั้ง 3 กรณ ียังเปนความผิดกฎหมายและมีโทษอีกดวย 
“การซือ้สทิธิขายเสียง”บอนทําลายกระบวนการเลอืกตั้งที่รายแรงทีสุ่ดคือการซื้อสิทธ ิเพราะหากประชาชนไปลงคะแนน
เลือกตั้ง เพราะเห็นแกเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น ยอมไดตัวแทนทองถิ่นที่จะเขามาเพื่อทจุริตถอนทุนที่ใชซื้อเสียง ทํา
ใหประเทศชาติเสียหาย แตการจางใหผูมีสทิธิเลอืกตั้งไมใหไปลงคะแนน ก็มีผลเลวราย ไมแพกัน ดังนั้น พระราชบญัญัติ
การเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบรหิารทองถิ่น พ.ศ.2562 จึงไดบญัญัตหิามจาย แจก หรอืใหเงิน ทรัพยสิน หรือ 
ประโยชนอื่นใดแกผูมสีิทธิเลือกตัง้เพือ่จงูใจมิใหไปออกเสียงลงคะแนน จึงมีความผิดและมีโทษจําคุกไมเกินสบิปหรอืปรบั
ไมเกินสองแสนบาท หรือทัง้จํา ทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธเิลอืกตั้งสบิป อยางไรก็ตามนอกจากการจางใหไปลงคะแนน
หรือไมไปลงคะแนนจะเปนความผิดแลว การเรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด เพื่อไปลงคะแนน
ก็เปนความผิดดวย และมีบทกําหนดโทษที่หนกั เพราะฉะนัน้ การซื้อเสียง การขายเสียง จะมีความผิดทัง้ผูใหและผูรับ 
ทั้งนี ้หากผูรบัเงินซื้อเสียงไดแจง กกต. หรือผูซึง่ กกต.มอบหมาย ถึงการรับเงินดงักลาวกอนถูกจบักุม ยอมไดรับการ
ยกเวนไมตองรับโทษ และไมตอง ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสทิธิสมัครรบัเลือกตัง้ “ผูบังคับบัญชาหรือนายจางขัดขวาง
ไมใหไปใชสิทธิเลือกตัง้” การไปใชสิทธิเลือกตัง้ถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยาง
หนึ่ง และถือวาเปนสทิธิที่สําคัญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงมบีัญญัติใหการไปใชสิทธเิลือกตั้งเปนหนาที ่ดังนั้น 
ทุกภาคสวนจะตองใหความรวมมือและสนบัสนุนใหคนไปใชสิทธิเลือกตัง้อยางเต็มที ่กรณีผูบงัคับบัญชาหรือนายจาง หรอื
ผูใด ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว หรือไมใหความสะดวกกับผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจางในการไปใชสิทธิเลือกตัง้ 
จะเปนความผิดตามพระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 และมีโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรบัไมเกินสีห่มื่นบาทหรือทัง้จําทั้งปรบั 
 



 
“หามจําหนาย จาย แจก หรือจัดเลี้ยงสุรา” 
สุราในที่นีห้มายถึงเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอลเปนสวนผสมทุกขชนิด ซึ่งอยูคูกบัสงัคมไทยเรามานาน ดวยความเคยชิน
อาจจะทําใหเรามีความผิดตามกฎหมายได เพราะพระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบรหิารทองถิ่น 
พ.ศ.2562 ไดบัญญัตหิามการขาย จําหนาย จาย แจก หรอืจดัเลี้ยงสรุาทุกชนิดในเขตเลือกตัง้ ตั้งแตเวลา 18.00 นา ิกา 
ของวันกอนวันเลอืกตั้งจนถึงเวลา 18.00 นา ิกา ของวันกอนวันเลือกตัง้ทั้งนี ้เพราะเลง็เห็นไดวาการเลือกตัง้เปนเรื่องที่
สําคัญจงึบญัญัติหามไว เพื่อไมใหเกิดความวุนวาย หรอือีกประการหนึ่ง สุราเคยถูกใชเปนทรัพยในการซื้อเสียง จะดวย
เหตผุลใดก็ตาม เมื่อกฎหมายบญัญัติไวใหเปนความผิด และมีโทษทางอาญา จึงตองมาย้ําเตือนกันเพื่อไมใหมีการกระทํา
ความผิด“หามเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอเกี่ยวกับผลของการเลือกตัง้”ดังที่ไดทราบกันแลววาการเลือกตั้งนัน้
มีความสําคัญอยางมาก เพราะตองการใหผลการเลือกตั้งที่ออกมาเปนความตองการของประชาชนสวนใหญ 
ในทองถิ่นนั้นจริงๆ โดยผูมาใชสทิธิเลอืกตั้งจะเลือกผูสมัครจากการพจิารณาที่นโยบาย ความรูความสามารถ และความด ี
แตมีกลอบุลบายของผูทจุริตเลือกตั้ง ที่นํามาใชอีกอยางหนึง่ก็คือ การจัดใหมีการเลนการพนันทํานายผลการเลือกตัง้ 
อาจมีคําถามวาการจัดใหมกีารพนันทํานายผลการเลือกตั้งมผีลเสียอยางไร จะขอยกตัวอยางเชน นายหนึ่งและนายสองลง
สมัครรับเลอืกตั้งแขงกันนายสองนั้นรูตัววาความรูความสามารถและคะแนนนิยมสูนายหนีง่ไมได จึงแอบเปดจัดใหมีการ
เลนพนันผลการเลอืกตั้งเกิดข้ึน โดยตั้งรางวัลใหกับผูที่ทายวานายหนึ่งชนะใหไดหนึง่เทาและตัง้รางวลักับผูทีท่ายวานาย
สองชนะใหไดรางวัลหาเทา เมื่อประชาชนที่ไมเขาใจเรื่องการเลือกตั้งโดยถองแท และอยากไดรางวลักจ็ะมาพนันทายให
นายสองชนะ เพื่อใหตนเองไดเงนิพนันมากๆ เมื่อทายผลวานายสองชนะแลว ถึงเวลาลงคะแนนก็จะไปลงคะแนนเลือก 
นายสอง และเมื่อเลือกนายสองกันมากๆ นายสองกจ็ะชนะ ผูสมัครรบัเลือกตัง้ในครั้งนีท้ี่มีความรูความสามารถอยางนาย
หนึ่งกจ็ะไมไดรบัเลือกตัง้พระราชบญัญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 จึงบญัญัติใหเปน
ความผิดรายแรง ทั้งนี ้ผูจัดใหมกีารเลนพนัน และทั้งผูเลนการพนัน นอกจากมีโทษหนักแลว กฎหมายยังใหตัดสิทธิสมัคร
รับเลือกต้ังดวย 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถิ่น 
กอนที่จะมีประกาศใหมีการเลือกตัง้ทองถิ่น สําหรบัประชาชนที่อยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น สามารถมสีวนรวม
ทางการเมืองระดับทองถิ่น ไดโดยการติดตามขอมลูขาวสาร ผลงานของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นชุด
ปจจุบันและอดีตทีผ่านมาวาไดมีการบรหิาร หรือปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม เปนไปตามนโยบายที่เคยให
คํามั่นสัญญาชวงหาเสียงเลือกตั้งหรือไม มีการทจุริตคอรรัปช่ันในหรือแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือพวกพอง 
หรือไมปฏิบัติตามหนาที ่หรือละเวน ละเลย กับสิง่ที่ตองปฏบิัติใหสอดคลองกับความตองการ หรือความจําเปน 
ของชุมชน เพื่อจะใชเปนขอมลูมาประกอบในการตัดสินใจเลอืกตั้งทองถิ่นเมือ่มีการเลือกตัง้จะมาถึงแสวงหาขอมลูและ
ติดตามความเคลื่อนไหวของผูสมัครรับเลือกตั้งทองถิ่นการเลือกตั้งทองถิ่นแตละครัง้ จะมผีูสมัครทีเ่คยเปนผูบรหิาร
ทองถิ่น หรอืสมาชิกสภาทองถิ่นมากอน และจะมีผูสมัครหนาใหมที่เสนอตัวเขามาเปนผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภา
ทองถิ่น จึงเปนหนาที่ของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะพิจารณาเปรียบเทียบกันวา จะตัดสินใจ 
เลือกใครเขามาทําหนาที ่เพราะตองพจิารณาถึงภูมหิลงั ประวัติครอบครัว อาชีพ ประสบการณ อุปนิสัย ในอดีตที่ผานมา 
หากเปนผูเคยดํารงตําแหนงมากอน ระหวางการปฏิบัตหินาที่มีเรื่องการทจุริตคอรรปัชั่น อาศัยตําแหนง อํานาจหนาที ่
แสวงหาหาผลประโยชนสวนตัวหรือเอื้อประโยชนใหแกพวกพอง หรอืเคยออกไปพบปะหาขอมลูในชุมชน หมูบาน รับฟง
ความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ เพื่อนําปญหาตางๆ ไปแกไขใหประชาชนบรรเทาความเดือดรอน ชวงปฏิบัติ
หนาที่ไดทําตามนโยบายที่เคยหาเสียงไวกอนหรือไม ผลงานที่ผานมาเปนไปตามที่มีนโยบายหรือสัญญากับประชาชน 
ไวหรือไม หากไมไดทําตามที่เคยหาเสียงไว มีเหตผุลที่สมเหตุสมผลหรือไมแสวงหาขอมูลการกระทําที่เปนการฝาฝน
กฎหมายเลือกตัง้ทองถิ่นกอนครบวาระการเลือกตัง้ทองถิ่นแตละครั้งจะมีผูที่คาดวาจะสมัคร ลงแขงขัน เปนผูบรหิาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น เพื่อใหไดมาดํารงตําแหนงทีส่มัครบางคนมีแนวทางในการเสนอตัว อาสาชุมชน เพื่อเขามา
ทําหนาที่อยางตรงไปตรงมา เคารพตอเสียงที่ไววางใจหรอืจะใหโอกาสเขามาปฏิบัติหนาที ่ไมกระทําผิดหรือกระทําการ
เปนการฝาฝนกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น จะมผีูสมัครบางคนประเมินตนเองแลววา หากลงสมัครหาเสียงอยางตรงไปตรงมา 
อาจไมไดรับเลือกตั้ง จึงพยายามใชวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนง ใชวิธีการหาเสียง โดยการฝาฝนกฎหมายเลือกตัง้
ทองถิ่นเพือ่ใหไดมาซึง่ตําแหนง หนาที ่และอํานาจ ดวยวิธีการซื้อสิทธิ ์ขายเสียง การสญัญาวาจะใหสิ่งของ ใหเงิน หรือ
ผลประโยชนอื่นใด อันอาจคํานวณเปนเงินได การจัดใหมีมหรสพ การจัดเลี้ยง การหลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพล
คุกคาม หากทองถิ่นใดไดบุคคลดงักลาวเขามาทําหนาที่ในการบรหิาร พี่นองประชาชนสันนิษฐานไดเลยวาคนนั้นจะตอง
เขามาทําการทุจริต แสวงหาผลประโยชนจากการใชจายงบประมาณจากการปฏิบัตหินาที่และประชาชนในทองถิ่น จะ
เปนผูเสียผลประโยชนโดยตรง สิ่งสาธารณะ เชน ถนนหนทาง สิ่งกอสรางตางๆ แทนที่จะใชไดภายในระยะเวลานาน 
ตามมาตรฐาน กลับตองเสียหาย ซอมแซมกอนเวลาอันควร เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณแทนทีจ่ะไดนํางบประมาณ
ซอมแซมไปดําเนินการอยางอื่นใหเกิดประโยชน แกประชาชนในชุมชนการเสนอตัวไปเปนกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือไปเปน กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง คณะกรรมการการเลือกตัง้หรือ กกต. จะแตงตั้งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ กกต.ทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวนอกจากจะเปนขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรฐัแลว กกต. จะแตงตั้งผูมีสทิธิเลอืกตั้งทีม่ีภูมิลําเนาอยูในเขตจงัหวัด หรอือําเภอนั้นแลวแตกรณ ีที่
ไมไดเปนขาราชการหรอืเจาหนาทีอ่ื่นของรัฐจํานวนไมเกิน 2 คนดวยก็ได นอกจากจะม ีกกต.ทองถิ่นแลว ผูอํานวยการ
การเลือกตัง้ประจําจังหวัดมีอํานาจแตงตั้ง หรือมอบหมายให กกต.ทองถิ่น แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเปนผู
ชวยเหลือในการปฏิบัตงิานในการเลอืกตั้งได นอกจากจะม ีกกต.ทองถิ่น และคณะอนุกรรมการ กกต.ทองถิ่นแลว หัวหนา
พนักงานสวนทองถิ่นหรือปลัดทองถิ่นจะทําหนาที่เปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
โดยความเห็นชอบของ กกต.ทองถิ่น แตงตั้งผูมีสทิธิเลอืกตั้งเปนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ไมนอยกวา 5 คน 
ประชาชนในสวนทองถิ่นที่เปนผูมีสทิธิเลอืกตั้งและมีคุณสมบัติครบถวน ก็สามารถ จะเสนอตัวเขาไปมีบทบาทในการทํา
หนาที ่กกต.ทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการ กกต. สวนทองถิน่ หรือกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้ง (กปน.) ได 
 
 



 
การเสนอตัวเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นการเสนอตัวเปนผูสมัครรับเลอืกตั้งเปน
ผูบริหารทองถิ่นหรอืสมาชิกสภาทองถิ่น เปนการแขงขันทางการเมืองหรือตอสูทางการเมอืงถือวาเปนกิจกรรมการมสีวน
รวมทางการเมืองที่มีความเขมสูง เพราะหากไดรบัเลือกตัง้ โดยเสียงขางมากแลว จะมีโอกาสในการปฏิบัตหินาที ่
ดังกลาวดวยตนเอง ภายใตกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของผูใดเห็นวาจากการบรหิารงานของผูบรหิารทองถิ่นหรือการทํา
หนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นในอดีตหรือปจจุบันปฏิบัติหนาที่ไดไมมีประสทิธิภาพมีการทจุริต ใชงบประมาณไมมี
ประสิทธิภาพ แกไขปญหาความเปนอยูของประชาชนไมตรงจุด หรือไมลําดับความสําคัญ ความจําเปน เพื่อพฒันาทองถิน่ 
หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และเห็นวาหากตนเองไดรบัเลือกตัง้เปนผูบรหิารทองถิ่นหรือสมาชิกสภา
ทองถิ่นจะสามารถปฏิบัตหินาที่ไดดีกวาการเตรียมความพรอมจะเปนผูสมัครตําแหนงผูบรหิารหรือสมาชิกสภาทองถิ่นใด
นั้น ตองศึกษากฎหมายทีเ่กี่ยวของเปนเบื้องตน สาระสําคัญที่ตองศึกษาคือหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตอง
ทําและอาจทํา เพื่อจะไดเปนแนวทางในการวางนโยบายที่อยูในอํานาจหนาที่ของผูบรหิารเสนอตอผูมีสทิธิเลอืกตั้งเพื่อ
ประกอบการพจิารณาตัดสินใจเลือกผูบริหารทองถิ่นการกําหนดนโยบายใดๆ ออกมาตองมีการศึกษาขอมูลในทองถิ่น
อยางครบถวนรอบดาน และนโยบายนั้นสามารถปฏบิัติไดจรงิและอยูในหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ 
ประชาชนที่ตองการมสีวนรวมในการตรวจสอบการเลือกตัง้ เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความสจุริตและเที่ยงธรรม 
และเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายอาจรวมกันเปนองคการเอกชน และยื่นคําขอตามระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตั้งวา
ดวยการรับรององคการเอกชนใหคณะกรรมการการเลือกตัง้รับรอง เมื่อมปีระกาศใหมีการเลือกตัง้ทองถิ่นองคการเอกชน
ที่ไดรับการรบัรองจากคณะกรรมการการเลือกตัง้แลว มีสทิธิเสนอขอรับงบประมาณสนบัสุนนกจิกรรมตรวจสอบการ
เลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ซึ่งจะมีการแตงตั้ง 
อาสาสมัคร (อสส.) ประจําหนวยเลอืกตั้งแตละหนวย ปฏิบัติหนาที่กอนวันเลือกตัง้โดยหาขาว ขอมูล เบาะแส การกระทํา
ความผิดที่เปนการฝาฝนกฎหมายเลอืกตั้งทองถิ่น และรายงานใหคณะกรรมการการเลอืกตั้งทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ในวันเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.) จะอํานวยความสะดวก โดยจัดที่นัง่ให
อาสาสมัคร (อสส.) นั่งสงัเกตการณการการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และประกาศผลการนบัคะแนน
เลือกตั้งนั้น อาสาสมัครที่สงัเกตการณในหนวยเลือกตั้ง จะคอยสังเกตผูมาลงคะแนน เปนผูมสีิทธิเลือกตัง้ ในหนวย
เลือกตั้งนั้นหรือไม กรรมการประจําหนวยที่ปฏิบัตหินาที่แตละหนาที ่ไดแก กรรมการฝายรบับัตรประชาชนแสดงตน 
กรรมการฝายตรวจสอบบญัชีรายช่ือ กรรมการฝายมอบบัตรเลือกตั้ง กรรมการฝายควบคุมคูหา กรรมการฝายควบคมุหบี
บัตรลงคะแนน และกรรมการนับคะแนนปฏบิัติหนาทีเ่ปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หากพบการกระทําผิดกฎหมาย 
ระเบียบ ก็ใหทักทวงการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ทันทกีรณีทีป่ระชาชนไมไดเปนสมาชิกองคกร
เอกชนหรือเปนอาสาสมัครขององคกรเอกชน ก็สามารถมสีวนรวมในการตรวจสอบการเลือกตัง้ไดเชนกันแตไมสามารถ
เขาไปสังเกตการณในที่เลือกตัง้ไดผูสมัครแตละคนมหีนาที่ตองยื่นบัญชรีายรบัและรายจายในการเลือกตัง้ พรอมทั้ง
หลักฐานที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในเกาสิบวันนบัจากวันเลือกต้ัง 
ประชาชนในทองถิ่นสามารถสังเกตการณใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครได เชน คาใชจายในการจัดทําแผนปายหาเสียง 
จํานวนและขนาดของปาย คาใชจายสําหรบัผูชวย หาเสียง หรือคาจางรถโฆษณาหาเสียง เมื่อคํานวณจากคาใชจายที่
เกิดข้ึนระหวางหวงเวลาทีก่ําหนดไว จะตองไมเกินจํานวนทีก่ําหนดไว หากผูสมัครรายใดใชจายเกินจํานวนคาใชจายที่
ผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําจังหวัดประกาศกําหนด ถาเปนผูสมัครที่ไดรับเลอืกตั้ง ศาลอาจมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งผูนั้น และสัง่ใหมีการเลอืกตั้งใหมการติดตามการปฏบิัติหนาที่ของผูบรหิารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 
ภายหลงัจากไดมกีารประกาศผลการเลอืกตั้งผูบริหารทองถิน่หรือสมาชิกสภาทองถิ่น และผูไดรบัเลือกตัง้ไดปฏิบัติหนาที่
ในการบริหารทองถิ่น หรือ 
สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัตหินาที่ในสภาทองถิ่น 
- ประชาชนตองติดตามการปฏิบัติหนาที่ของผูบรหิารทองถิน่วาไดดําเนินการตามที่ไดหาเสียงหรือไม เปนไปตามแผนงาน
โครงการของทองถิ่นนั้นๆ 
ผลงานที่เกิดขึ้นเปนประโยชนกับทองถิ่น หรือความเปนอยูของประชาชนมากนอยเพียงใด 
มีการแสวงหาผลประโยชนหรอืเอือ้ประโยชนใหกบัตัวเองหรอืพวกพองหรือไม 
การจัดหา จัดซื้อจัดจาง เปนไปตามระเบียบที่กําหนดไว และดําเนินการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 



หากเห็นวาการดําเนินการตามโครงการตางๆ ไมโปรงใส อาจใชสิทธิขอเอกสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารเพื่อ
นํามาตรวจสอบเมื่อประชาชนเห็นวาผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นคนใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปกส็ามารถ
เขาช่ือรองขอตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อดําเนินการใหมีการลงคะแนนถอดถอนผูบรหิารทองถิ่นหรอืสมาชิกสภาทองถิ่น
คนน้ันไดแตตองถือตามเกณฑจํานวนผูมสีิทธิเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ตัวอยางลักษณะบัตรดี - บัตรเสีย 
ลักษณะบัตรด ี
บัตรทีท่ําเครือ่งหมาย กากบาท (X) ลงในชองทําเครื่องหมายไมเกินจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่น หรอืผูบรหิารทองถิ่นทีพ่งึม ี
ลักษณะบัตรเสีย 
ตามมาตรา 100 ในการนับคะแนนเลือกตัง้ หากคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้วินิจฉัยดวยเสียงขางมากวาบัตร
เลือกตั้งใดเปนบัตรเสีย 
ใหแยกบัตรเสียออกไวตางหาก และหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนนเลือกตัง้ไมวากรณีใด 
บัตรเลือกตัง้ตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
(1) บัตรปลอม 
(2) บัตรทีม่ีการทําเครื่องหมายเพื่อเปนทีส่ังเกตหรือเขียนขอความใดๆ ลงในบัตรเลอืกตั้ง นอกจากเครื่องหมายในการ
ลงคะแนน 
เวนแตเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
(3) บัตรทีม่ิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน 
(4) บัตรทีท่ําเครื่องหมายลงคะแนนใหแกผูสมัครเกินจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่น หรอืผูบรหิารทองถิ่นทีพ่ึงมีในเขตเลือกตัง้
นั้น 
(5) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหแกผูสมัครใด เวนแตเปนการลงคะแนน “ไมเลือกผูสมัครใด” 
(6) บัตรที่ไดทําเครื่องหมายลงคะแนนใหแกผูสมัคร แลวทําเครื่องหมายในชองทําเครื่องหมาย “ไมเลือกผูสมัครใด” 
(7) บัตรทีม่ีลกัษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวาเปนบัตรเสีย ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้สลักหลงัใน
บัตรเสียวา “เสีย” 
และใหกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสามคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


