




สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

คำ�นำ�

	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีหน้าท่ีและอำานาจเก่ียวกับการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 การออกเสียง
ประชามติ	 และการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
ให้เป็นไปโดยสุจริตเท่ียงธรรม		และชอบด้วยกฎหมาย

	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การเลือกต้ังท้องถ่ิน		สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงได้จัดทำาสาระน่ารู้เก่ียว
กับการเลือกต้ังท้องถ่ิน	โดยแยกเป็นชุด	ๆ	ท่ีสำาคัญ	ได้แก่	

	 1.		108	ความรู้เก่ียวกับการเลือกต้ังท้องถ่ิน
	 2.	 ความรู้เก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ินและวัฒนะธรรมทาง 

																			การเมือง
	 3.		ความรู้เก่ียวกับผู้สมัครรับเลือกต้ังท้องถ่ิน
	 4.	 ความรู้เก่ียวกับผู้มีสิทธิเลือกต้ังและกระบวนการลงคะแนน 

																			เลือกต้ังท้องถ่ิน
	 5.		ความรู้เก่ียวกับความผิดตามกฎหมายเลือกต้ังท้องถ่ิน
	 6.		ความรู้เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท้องถ่ิน
	 เอกสาร	 108	 ความรู้เก่ียวกับการเลือกต้ังท้องถ่ิน	 เล่มน้ีเขียนโดย																							

นายเมธา	 ศิลาพันธ์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 สำานักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าประชาชนผู้สนใจโดยท่ัวไป 
จะได้ศึกษาเพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกต้ังท้องถ่ินตามสมควร 
และจะได้รับความร่วมมือจากแกนนำาและเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่	 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมประชาธิปไตย 
และการเลือกต้ังต่อไป

	 	 	 	 														สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
พฤษภาคม	2562









สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

	 การปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีความสำาคัญต่อการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย	 เนื่องจากเป็นระบอบการปกครองที่มี 
การ จัด ต้ังอง ค์กรปกครอง ส่วน ท้อง ถ่ิน ข้ึน ใน ท้อง ท่ี ต่ า งๆ	 
เพ่ือให้เป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
น้ีจะเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดท่ีจะมีส่วน 
ทำาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าตนเองน้ันมีส่วนได้เสียกับการบริหาร
ของรัฐท่ีดีหรือไม่ดีการ	 ให้บริการเกิดประโยชน์หรือความเสียหาย 
ต่อตนเองซึ่ งจะเป็นการฝึกการเรียนรู้การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย	ทำาใหเ้กดิการฝกึฝนตนเองใหม้บีทบาทตอ่การปกครอง
และเขา้มามสีว่นรว่มในการรบัรูป้ญัหาและแสวงหาแนวทางการแก้ไข
ทีถ่กูตอ้งมปีระสทิธภิาพ	หากการปกครองสว่นทอ้งถ่ินมคีวามเขม้แขง็	
ย่อมจะมีส่วนในการลดภาระของรัฐบาลกลาง

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี	 5																			
ได้ทรงริเร่ิมการปฏิรูปการเมือง	โดยให้สิทธิทางการเมืองการปกครอง
แก่ประชาชนในการท่ีจะเลือกสรรผู้ปกครองของตนเอง	 จึงทรงมี 
พระราชดำาริให้ทดลองจัดหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น	 

คว�มรู้เกี่ยวกับก�รปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย

           การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำาคัญอย่างไรถ�ม

ตอบ

          การปกครองส่วนท้องถิ่นมีประวัติและความเป็น
มาอย่างไร

ตอบ

ถ�ม

1.

2.
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สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ในปี	พ.ศ.	 2440	 ได้แก่สุขาภิบาลกรุงเทพ	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2448 
ได้ขยายกิจการไปยังสุขาภิบาลท่าฉลอม	 จังหวัดสมุทรสงคราม 
หลังจากน้ันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 6 
ทรงริเร่ิมการจัดต้ังดุสิตธานี	 เ พ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ 
การปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยโดยแท้	 เน่ืองจากรูป
แบบของดุสิตธานีจะมีการจำาลองกลไก	 และสถาบันทางการเมือง 
ท่ีสมบูรณ์	 ครบถ้วน	 และในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	7	ได้ทรงแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาจัด
ต้ังเทศบาลข้ึน	
	 สำาหรับการประกาศให้มีพระราชบัญญัติเทศบาล	
และการจัดต้ังสภาจังหวัด	 มีข้ึนภายหลังการเปล่ียนแปลง 
การปกครอง	 ในปี	 พ.ศ.	 2476	 และมีการตราพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตำาบลในปี	พ.ศ.	2499	พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2518	และพระราชบัญญัติ 
การปกครองเมืองพัทยา	พ.ศ.	2521

 1. เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
 2. มีความสัมพันธ์กับราชการบริหารส่วนกลางในฐานะ 

หน่วยงานระดับรองของรัฐ
3. มีสภาของผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งหรือการสรรหา

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 ลักษณะและองค์ประกอบของก�รปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีสำ�คัญมีอะไรบ้�ง

ตอบ

ถ�ม3.
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ส�ระน่�รู้เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งท้องถิ่น

5.

4.

 การปกครองส่วนท้องถิ่น มี 2 รูปแบบ ได้แก่
      1. รูปแบบทั่วไป ประกอบด้วย
  1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
  1.2 เทศบาล 
  1.3 องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.)
      2. รูปแบบพิเศษ  ประกอบด้วย
  2.1 กรุงเทพมหานคร
  2.2 เมืองพัทยา

 รูปแบบก�รปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่รูปแบบ  
อะไรบ้�ง

ตอบ

ถ�ม

  โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย
  1. สภาท้องถ่ิน
  2. ผู้บริหารท้องถ่ิน

 โครงสร้�งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย
อะไรบ้�ง

ตอบ

ถ�ม

  4. มีอิสระในการปกครองตนเอง
  5. มีเขตการปกครองที่ชัดเจน 
  6. มีงบประมาณของตนเอง
  7. มีบุคลากรปฏิบัติงานเป็นของตนเอง
  8. มีอำานาจท้องท่ีท่ีจำาเป็นสำาหรับการจัด
      บริการสาธารณะ
  9. มีอำานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
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7.

หมายถึง การตอบสนองความต้องการของสังคม หรือสมาชิก 
ของสังคมท่ีจะได้รับบริการจากรัฐในเรื่องที่เอกชนเองไม่สามารถ 
ตอบสนองดว้ยตนเองได ้เช่น การคุม้ครองความปลอดภัย สาธารณปูโภค 
หรือสาธารณูปการต่าง ๆ โดยรัฐอาจจัดทำาเอง หรือให้เอกชน 
ดำาเนินการภายใต้การกำากับของรัฐ

 ก�รบริก�รส�ธ�รณะ (Public Service) มีคว�ม
หม�ยอย่�งไร  

ตอบ

ถ�ม

8.

หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคม หรือสาธารณะประโยชน์     
เป็นกิจกรรมที่รัฐส่งเสริมให้สมาชิกของสังคมมีส่วนร่วมปฏิบัติตน 
ให้ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามความสมัครใจในกิจกรรม 
อาสาสมัคร เพื่อให้สมาชิกของสังคมแสดงความรับผิดชอบและ 
มีจิตสาธารณะ (Public Mind)

 กิจกรรมส�ธ�รณะ (Public Activities) มีคว�มหม�ย
อย่�งไร

ตอบ

ถ�ม

6.

 มีหน้าท่ีและอำานาจในการดูแลและจัดทำาบริการสาธารณะ        
การจัดทำากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
ตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้�ที่และอำ�น�จ
อย่�งไรบ้�ง

ตอบ

ถ�ม
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11.

มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น และมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่
วันเลือกตั้ง แต่จะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ โดยเม่ือดำารง
ตำาแหน่งติดต่อกัน 2 วาระแล้วจะดำารงตำาแหน่งได้อีกเม่ือพ้น 4 ปี นับแต่ 
วันพ้นจากตำาแหน่ง

 ผูบ้รหิ�รทอ้งถ่ินต�่ง ๆ   มีทีม่�อย่�งไร และมวี�ระก�ร
ดำ�รงตำ�แหน่งอย่�งไร

ตอบ

ถ�ม

10.

มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

 สม�ชิกสภ�ท้องถ่ินประเภทต่�ง ๆ มีว�ระก�รดำ�รง
ตำ�แหน่งก่ีปี นับแต่เม่ือใด 

ตอบ

ถ�ม

9.

รัฐต้องดำาเนินการให้ท้องถิ่นมีรายได้ของตนเอง โดยจัดระบบ
ภาษี หรือจัดสรรภาษีที่เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการหารายได้
หรือให้สามารถดำาเนินการจัดทำาบริการสาธารณะ การจัดทำากิจกรรม
สาธารณะ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
นอกจากนี้รัฐต้องจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร 
โดยการกำากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐต้องทำาเพียงเท่าที่
จำาเป็น เพื่อคุ้มครองประชาชนหรือการป้องกันการทุจริตการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และป้องกัน
การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น     

 รัฐมีหน้�ท่ีต่อท้องถ่ินอย่�งไรบ้�ง

ตอบ

ถ�ม
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13.

 สภาองค์การบริหารส่วนตำาบล ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน เขตเลือกต้ังละ 1 คน โดยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำาบล (ส.อบต.) ของแต่ละตำาบล จะต้องมีจำานวน 
อย่างน้อย 6 คน 

 หากตำาบลใดมี 1 เขตเลือกต้ัง ให้มี ส.อบต. 6 คน  
 ถ้ามี 2 เขตเลือกต้ังให้มี ส.อบต.ได้เขตเลือกต้ังละ 3 คน 

 ถ้ามี 3 เขตเลือกต้ัง จะมี ส.อบต. ได้เขตเลือกต้ังละ 2 คน 

 กฎหม�ยกำ�หนดองค์ประกอบของสภ�องค์ก�รบริห�ร
ส่วนตำ�บลไว้ อย่�งไรบ้�ง

ตอบ

ถ�ม

คว�มรู้เกี่ยวกับเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง 
และที่เลือกตั้งในก�รเลือกตั้งท้องถิ่น

12.

 เขตเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนตำาบล กำาหนดไว้ ดังน้ี
 1. เขตเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล ใช้เขตหมู่บ้าน 

เป็นเขตเลือกต้ัง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านน้ัน 
กับหมู่บ้านท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน เพ่ือให้มีจำานวนราษฎรถึง 25 คน โดยนับ
จำานวนราษฎร ณ วันท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมีการเลือกต้ัง

2. เขตเลือกต้ังของนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล ใช้เขตองค์การ
บริหารส่วนตำาบลเป็นเขตเลือกต้ัง

 เขตเลือกต้ังองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลกำ�หนดไว้
อย่�งไร

ตอบ

ถ�ม
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ถ้ามี 4 เขตเลือกต้ังให้มี ส.อบต.ได้เขตเลือกต้ังละ 1 คนก่อน แล้วเพ่ิม
ให้เขตเลือกต้ังท่ีมีราษฎรมากท่ีสุด  2  เขตเลือกต้ังแรก  

ถ้ามี  5  เขตเลือกต้ัง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกต้ังละ 1 คน และเพ่ิม 
ให้เขตเลือกต้ังท่ีมีราษฎรมากท่ีสุดอีก 1 คน    

 เขตเลือกต้ังเทศบาลกำาหนดไว้ ดังน้ี
1. เขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
    1.1 เทศบาลตำาบล ให้แบ่งเขตเทศบาลตำาบล เป็น 2 เขตเลือกต้ัง
    1.2 เทศบาลเมือง  ให้แบ่งเขตเทศบาลเมือง  เป็น 3 เขตเลือกต้ัง
   1.3 เทศบาลนคร  ให้แบ่งเขตเทศบาลนคร   เป็น 4 เขตเลือกต้ัง
2. เขตเลือกต้ังนายกเทศมนตรี ใช้เขตเทศบาลเป็นเขตเลือกต้ัง

 เขตเลือกต้ังเทศบ�ลกำ�หนดไว้อย่�งไรถ�ม

ตอบ

14.

15.  กฎหม�ยกำ�หนดองค์ประกอบของสภ�เทศบ�ล                     
ไว้อย่�งไรบ้�ง
ถ�ม

สภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน เขตเลือกตั้งละ 6 คน ทำาให้เทศบาลตำาบล 
มีสมาชิก 12 คน เทศบาลเมืองมีสมาชิก 18 คน และเทศบาลนคร 
 มีสมาชิก 24 คน

ตอบ
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16.

เขตเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาหนดไว้ ดังน้ี
1. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ให้ใช้เขตอำาเภอเป็นเขตเลือกต้ัง  ในกรณีท่ีอำาเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่า  
1 คน ให้แบ่งเขตอำาเภอเป็นเขตเลือกต้ังเท่ากับจำานวนสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีจะพึงมีในอำาเภอน้ัน

2. เขตเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้เขตจังหวัด
เป็นเขตเลือกต้ัง

 เขตเลือกต้ังองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดกำ�หนดไว้
อย่�งไร

ตอบ

ถ�ม

 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน โดย

จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน มีสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดใด้ 24 คน 

จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 30 คน    
 จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 36 คน 

จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 42 คน 

และจังหวัดใดท่ีมีราษฎรเกิน 2,000,000 คน ข้ึนไป มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 48 คน   

 กฎหม�ยกำ�หนดองค์ประกอบของสภ�องค์ก�รบริห�ร
ส่วนจังหวัดไว้อย่�งไรบ้�ง

ตอบ

17. ถ�ม
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 เขตเลือกต้ังกรุงเทพมหานครกำาหนดไว้ ดังน้ี
1. เขตเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขต                              

(เขตปกครอง) เป็นเขตเลือกต้ัง ถ้าเขต (เขตปกครอง) ใด มีจำานวนราษฎร
เกิน 150,000 คน ให้แบ่งเขต (เขตปกครอง) น้ัน ออกเป็นเขตเลือกต้ัง  
โดยแต่ละเขตเลือกต้ังต้องมีจำานวนราษฎรใกล้เคียงกัน

2. เขตเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใช้เขตกรุงเทพมหานคร
เป็นเขตเลือกต้ัง

 เขตเลือกตั้งกรุงเทพมห�นครกำ�หนดไว้อย่�งไรถ�ม18.

 สภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 
จำานวนเขต (ปกครอง) ละ 1 คน

 แต่ถ้าเขต (ปกครอง) ใดมีราษฎรเกิน 150,000 คน ให้มี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 1 คน ต่อจำานวนราษฎรท่ีเพ่ิมข้ึน
ทุก 150,000 คน เศษของ 150,000 คน ถ้าเกิน 75,000 คน ให้มีสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนอีก 1 คน โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานคร 
มีเขต (ปกครอง) จำานวน 50 เขต (ปกครอง)

 กฎหม�ยกำ�หนดองค์ประกอบของสภกรุงเทพมห�นคร
ไว้อย่�งไรบ้�ง
ถ�ม

ตอบ

19.

ตอบ

 เขตเลือกตั้งเมืองพัทยากำาหนดไว้ ดังนี้
1. เขตเลือกต้ังเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเมืองพัทยาเป็น 4 เขตเลือกต้ัง
2. เขตเลือกต้ังนายกเมืองพัทยา ใช้เขตเมืองพัทยาเป็นเขตเลือกต้ัง

  เขตเลือกตั้งเมืองพัทย�กำ�หนดไว้อย่�งไรถ�ม

ตอบ

20.
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 สภาเมืองพัทยา ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนเขตเลือกตั้งละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน

  กฎหม�ยกำ�หนดองค์ประกอบของสภ�เมืองพัทย�
ไว้อย่�งไรบ้�ง
ถ�ม

ตอบ

21.

 ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องจัดให้มีจำานวนราษฎรในแต่ละ
เขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด และพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้ง 
ต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทำาให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพื้นที่ติดต่อกันได้ จะกำาหนด 
ให้เขตเลือกตั้งมีพื้นที่ไม่ติดต่อกันเท่าที่จำาเป็นก็ได้ ในการกำาหนดเขต 
เลือกตั้งจะใช้แนวถนน ตรอก ซอยหรือแยก คลอง แม่น้ำา เป็นแนวเขต
เลือกตั้งก็ได้

  หลักเกณฑ์ที่สำ�คัญในก�รแบ่งเขตเลือกตั้งของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่อ้งแบง่เขตเลอืกตัง้มอีะไรบ�้ง

ถ�ม

ตอบ

22.

23.

ให้นับจำานวนราษฎรจากประกาศจำานวนราษฎรของสำานัก
ทะเบียนกลางที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งมาใช้ 
ในการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้ง

 ก�รนับจำ�นวนร�ษฎรเพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รพิจ�รณ�
แบ่งเขตเลือกตั้ง มีหลักเกณฑ์อย่�งไร

ตอบ

ถ�ม
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 ให้ใช้เขตของหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่หมู่บ้านใด 
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนน้อย จะรวมหมู่บ้านเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน
ก็ได้ สำาหรับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชน 
หนาแน่น อาจกำาหนดให้ใช้แนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือ
แม่น้ำาเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้

 หน่วยเลือกตั้งให้ถือเกณฑ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง 
ละ 1,000 คน เป็นประมาณ

 หน่วยเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้องถ่ินหรือผู้บริห�รท้องถ่ิน 
มีวิธีก�รกำ�หนดอย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

24.

 ใผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้กำาหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง โดยจะกำาหนดก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน

 ในกรณีที่จำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง  
ให้ดำาเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน เว้นแต่เกิดจลาจล 
อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำาเป็นอย่างอื่น อาจดำาเนินการ
น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันเลือกตั้งก็ได้

  ใครเป็นผู้กำ�หนดหน่วยเลือกต้ัง และต้องกำ�หนด
หน่วยเลือกต้ังเม่ือใด 
ถ�ม

ตอบ

25.
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 ผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เป็นผู้กำาหนดท่ีเลือกต้ัง โดยกำาหนดสถานท่ีท่ีประชาชนเข้าออกได้สะดวก 
ในหน่วยเลือกต้ังน้ัน ๆ  และหากเห็นว่าจะเป็นการอำานวยความสะดวก และ
ความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จะกำาหนดท่ีเลือกต้ังนอกเขตของหน่วย
เลือกต้ังก็ได้ แต่ต้องอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกต้ังน้ัน

 ใครเป็นผู้กำ�หนดท่ีเลือกต้ัง และมีวิธีก�รกำ�หนดอย่�งไรถ�ม

ตอบ

26.

คว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รเลือกตั้งท้องถิ่น                 

27.

ให้จัดการเลือกต้ังภายใน 45 วัน นับแต่วันท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถ่ินดำารงตำาแหน่งครบวาระหรือภายใน 60 วัน  
นับแต่วันท่ีพ้นจากตำาแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินพ้นจาก
ตำาแหน่งเพราะเหตุอ่ืน ถ้าวาระการดำารงตำาแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง  
180 วัน จะไม่จัดให้มีการเลือกต้ังก็ได้ 

 กฎหม�ยกำ�หนดระยะเวล�ในก�รจัดก�รเลือกต้ังท้องถ่ิน
ไว้อย่�งไร

ตอบ

ถ�ม
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28.

สมาชิกภาพของผู้ได้รับเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน   
ให้เร่ิมต้ังแต่วันเลือกต้ัง และอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเหลืออยู่

 ในกรณีมีก�รจัดก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้องถ่ิน 
แทนตำ�แหน่งท่ีว่�งเพร�ะเหตุอ่ืนนอกจ�กครบว�ระ จะนับอ�ยุ
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งของผู้ได้รับเลือกต้ังอย่�งไร

ตอบ

ถ�ม

29.

ผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
โดยความเห็นชอบของผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาจังหวัด เป็นผู้มีหน้าท่ี
ประกาศให้มีการเลือกต้ัง

 ใครเป็นผู้มีหน้�ที่ในก�รประก�ศให้มีก�รเลือกตั้ง
สม�ชิกสภ�ท้องถิ่นหรือผู้บริห�รท้องถิ่น

ตอบ

ถ�ม

 วันรับสมัครรับเลือกต้ัง ต้องประกาศให้เร่ิมรับสมัครไม่เกิน 
10 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการเลือกต้ัง และต้องกำาหนดวันรับสมัคร 
ไม่น้อยกว่า 5 วัน

 ในก�รประก�ศให้มีก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้องถ่ินหรือ
ผู้บริห�รท้องถ่ิน จะต้องกำ�หนดวันรับสมัครรับเลือกต้ังอย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

30.
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คว�มรู้เกี่ยวกับเจ้�พนักง�นผู้ดำ�เนินก�รเลือกตั้งท้องถิ่น                 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ท้ังหมด  เว้นแต่

1. ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกต้ังและผู้อำานวยการ 
การเลือกต้ังประจำาจังหวัด

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังกำาหนด 
ให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่การใช้บัตรเลือกต้ังสำาหรับการ
เลือกต้ัง เฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ในการออกเสียงลงคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้รับผิดชอบ 
แต่คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกำาหนดค่าใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือดังกล่าว
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็ได้

 ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รเลือกต้ังสม�ชิก
สภ�ท้องถ่ิน หรือผู้บริห�รท้องถ่ิน
ถ�ม

ตอบ

31.

32.

กรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีคณะกรรมการ
ประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 คน ส่วนเทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตำาบล มีคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 3 คน

 คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีจำ�นวนเท่�ใด 

ตอบ

ถ�ม
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33.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งจาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็น
เขตเลือกตั้ง หรือในเขตอำาเภอท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ตั้งอยู่ โดยจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำาเนาในเขตจังหวัดหรือ
อำาเภอนั้นแล้วแต่กรณี ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
จำานวนไม่เกิน 2 คน ด้วยก็ได้        

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะแต่งตั้ งจากข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ เว้น
แต่เป็นการแต่งตั้งเพื่อทำาหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของ 
คณะกรรมการประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ใครเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังประจำ�
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีวิธีก�รแต่งต้ังอย่�งไร

ตอบ

ถ�ม

หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
ท่ีมีการเลือกต้ังเป็นผู้ทำาหน้าท่ีผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน

 ใครเป็นผู้ทำ�หน้�ท่ีผู้อำ�นวยก�รก�รเลือกต้ังประจำ�
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ถ�ม

ตอบ

34.
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 ผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  เป็นผู้แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกต้ังประจำาหน่วย
เลือกต้ังจากผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ดังน้ี

1. คณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง ไม่น้อยกว่า 5 คน
2. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 2 คน

  ใครเป็นผู้แต่งตั้งเจ้�พนักง�นผู้ดำ�เนินก�รเลือกตั้ง
ประจำ�หน่วยเลือกตั้ง และมีวิธีก�รแต่งตั้งอย่�งไร

ถ�ม

ตอบ

35.

คว�มรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น    
             

 1. มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ     
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 2. มีอายุ 18 ปี ในวันเลือกต้ัง
 3. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลา 

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติอย่�งไรบ้�งถ�ม

ตอบ

36.
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1. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังรายดังกล่าว สามารถออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินได้ในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน                       
(ในเขตเลือกต้ังท่ีตนย้ายไปอยู่ใหม่)

  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย้�ยทะเบียนบ้�นออก
จ�กเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกต้ังหนึ่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันทำ�ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีช่ือ
อยู่ในทะเบียนบ้�นในเขตเลือกตั้งใหม่ไม่ครบ 1 ปี ผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังดังกล่�วจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังสม�ชิก 
สภ�ท้องถ่ินหรือผู้บริห�รท้องถ่ินอย่�งไร

ถ�ม37.

 1. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังรายดังกล่าวสามารถออกเสียงลงคะแนน 
เลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินได้ในเขตเลือกต้ังท่ีตน มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
(ในเขตเลือกต้ังท่ีตนย้ายไปอยู่ใหม่)
 2.  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังรายดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินในเขตเลือกต้ังท่ีตนย้ายไปอยู่ใหม่ แต่สามารถ 
ขอเพ่ิมช่ือเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินในเขต 
เลือกต้ังเดิม (ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดียวกัน) ท่ีตนมีช่ือในทะเบียน
คร้ังสุดท้ายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตอบ

 1. ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
 2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะสิ้นสุด

แล้วหรือไม่
3.ตอ้งคมุขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรอืคำาสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย
4.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 บุคคลใดบ้�ง ท่ีกฎหม�ยกำ�หนดให้เ ป็นบุคคล 
ต้องห้�มมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง
ถ�ม

ตอบ

38.
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ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังได้ไม่เกิน
จำานวนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ัง 
ดังน้ี

1. เลือก ส.อบต. ได้ 1 คน และเลือก นายก อบต. ได้ 1 คน 
2. เลือก ส.ทต.ได้ 6 คน เลือก ส.ทม.ได้ 6 คน เลือก ส.ทน. 

ได้ 6 คน และเลือกนายกเทศมนตรี ได้ 1 คน
3. เลือก ส.อบจ. ได้ 1 คน และเลือก นายก อบจ. ได้ 1 คน
4. เลือก ส.เมืองพัทยา ได้ 6 คน และเลือก นายกเมืองพัทยา            

ได้ 1 คน  

 กฎหม�ยกำ�หนดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนน 
เลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังไว้อย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

39.

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังต้องแจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังต่อ 
นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในเขตท้องท่ีด้วยตนเอง หรือทำาเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนไปย่ืน
แทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 
7 วันก่อนวันเลือกต้ัง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกต้ัง

 ในก�รเลือกต้ังคร้ังใด ถ้�ผู้มีสิทธิไม่อ�จไปใช้สิทธิ 
เลือกต้ังได้ จะต้องดำ�เนินก�รอย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

40.
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1. มีกิจธุระจำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุไม่สามารถเดินทาง

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6. ได้รับคำาสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด

 เหตุท่ีไม่อ�จไปใช้สิทธิเลือกต้ังท่ีส�ม�รถแจ้งเหตุ 
ต่อน�ยทะเบียนมีอะไรบ้�ง
ถ�ม

ตอบ

41.

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังดังกล่าวสามารถไปย่ืนอุทธรณ์ว่าเหตุท่ีตน 
แจ้ง น้ันเ ป็นเหตุอันสมควรทำาใ ห้ไ ม่สามารถไปใช้สิทธิเ ลือก ต้ังไ ด้  
ต่อผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาจังหวัด โดยต้องไปย่ืนอุทธรณ์ภายใน 30  วัน  
นับแต่วันเลือกต้ัง

 ในกรณทีีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้ ไดแ้จง้เหตตุอ่น�ยทะเบยีน
แล้ว แต่น�ยทะเบียนเห็นว่�เหตุที่แจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่�วจะดำ�เนินก�รอย่�งไรไปได้บ้�ง

ถ�ม

ตอบ

42.
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 ผู้น้ันจะถูกจำากัดสิทธิเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี
1. สมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส. หรือ สถ.หรือ ผถ. หรือสมัครรับเลือก

เป็น ส.ว.
2. สมัครรับเลือกเป็นกำานันและผู้ใหญ่บ้าน
3. เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอน สถ.หรือ ผถ. 
4. ดำารงตำาแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภา 

ฝ่ายการเมือง
5. ดำารงตำาแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน       

ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน ท่ีปรึกษา
ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคณะท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน

6. ดำารงตำาแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาท้องถ่ินและเลขานุการรองประธานสภาท้องถ่ิน

 ผลจ�กก�รท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง
และมิได้แจ้งเหตุท่ีไม่อ�จไปใช้สิทธิเลือกต้ังหรือได้แจ้งเหตุแล้ว 
แต่เหตุน้ันมิใช่เหตุอันสมควร มีอย่�งไร

ถ�ม

ตอบ

43.

 การเสียสิทธิดังกล่าวของผู้น้ันเป็นอันส้ินสุดลงนับแต่วันท่ี 
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ (17 เมษายน 2562)

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงเป็นผู้เสียสิทธิเน่ืองจ�กไม่ได้ไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นหรือผู้บริห�รท้องถิ่น  
ก่อนหน้�ท่ีจะมีพระร�ชบัญญัติก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้อง
ถ่ินหรือผู้บริห�รท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ จะยังคงเป็น 
ผู้เสียสิทธิต่อไปหรือไม่

ถ�ม

ตอบ

44.
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 ผู ้อำานวยการทะเบียนกลาง มีหน้าที่จัดทำารายชื่อผู ้มีสิทธิ
เลือกตั้ง หลังจากนั้นผู ้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ประกาศบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน

 ใครเป็นผู้มีหน้�ที่จัดทำ�และประก�ศบัญชีร�ยชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ถ�ม

ตอบ

45.

  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือเจ้าบ้านสามารถแจ้งต่อผู้อำานวยการการเลือกต้ัง
ประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยทำาเป็นหนังสือก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อย
กว่า 10 วัน เพ่ือให้เพ่ิมช่ือหรือถอนช่ือออกจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

 ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือเจ้�บ้�นพบว่�บัญชี 
ร�ยช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่มีช่ือขอตนเองหรือพบว่�มีช่ือผู้อ่ืนซ่ึงมิใช่ 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังอยู่ในบัญชีร�ยช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
หรือเจ้�บ้�นจะต้องดำ�เนินก�รอย่�งไร

ถ�ม

ตอบ

46.

 กรณีใดบ้�งท่ีกฎหม�ยให้สันนิษฐ�นว่�เป็นก�รย้�ยบุคคล
เข้�ม�ในทะเบียนบ้�นเพ่ือประโยชน์ในก�รเลือกต้ังโดยมิชอบ
ถ�ม47.

1. การย้ายบุคคลต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป ซ่ึงไม่มีช่ือสกุลเดียวกับเจ้าบ้าน
เข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกต้ัง ท่ีจะมีข้ึนภายใน 
2 ปี นับแต่วันท่ีย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน

2. การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลน้ันมิได้อาศัย    
อยู่จริง

ตอบ
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คว�มรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น             

 1. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน ต้องมีอายุ          
ไม่ต่ำากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง

2.  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องมีอายุไม่ต่ำากว่า 
35 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง

 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้องถ่ิน หรือ 
ผู้บริห�รท้องถ่ิน ต้องมีอ�ยุเท่�ใด
ถ�ม

ตอบ

48.

3. การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอม
จากเจ้าบ้าน

ท้ังน้ี ตามความในข้อ 1. ไม่ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ สถาน
ศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการการเลือก
ต้ังประกาศกำาหนด  ท่ีย้ายเจ้าหน้าท่ี นักศึกษา พนักงานของตน หรือบุคคล
ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกำาหนด

1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่กำาหนดว่าต้อง
จบการศึกษาหรือประสบการณ์การทำางานในระดับใด

2. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ต้องจบการศึกษาหรือ
มีประสบการณ์การทำางาน ดังนี้

 2.1 องค์การบริหารส่วนตำาบล ต้องสำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำาบล 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

ผู้สมัครรับเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้องถ่ินหรือผู้บริห�ร 
ท้องถ่ิน ต้องจบก�รศึกษ�หรือมีประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น
ถ�ม

ตอบ

49.
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 กฎหมายกำาหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้น 

 ผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รแปลงสัญช�ติ จะสมัครรับ
เลือกตั้ง สม�ชิกสภ�ท้องถิ่นหรือผู้บริห�รท้องถิ่นได้หรือไม่
ถ�ม

ตอบ

50.

 2.2 เทศบาล ต้องสำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกรัฐสภา

 2.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องสำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา

 2.4 กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ต้องสำาเร็จการศึกษา 
ไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีสมัครรับเลือกต้ัง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 

  กฎหม�ยกำ�หนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสม�ชิกสภ�
ท้องถิ่นหรือผู้บริห�รท้องถิ่น ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้�นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะเวล�ใด

ถ�ม

ตอบ

51.
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 ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน กำาหนด
ไว้ ดังน้ี

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล    500  บาท
2. สมาชิกสภาเทศบาลตำาบล  2,000  บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  3,000  บาท
4. สมาชิกสภาเทศบาลนคร  5,000  บาท
5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2,000  บาท
6. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร           10,000  บาท
7. สมาชิกสภาเมืองพัทยา   5,000  บาท

  ค่�ธรรมเนียมก�รสมัครรับเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้องถ่ิน
กำ�หนดไว้อย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

52.

 ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน กำาหนดไว้ ดังน้ี
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล  2,000  บาท
2. นายกเทศมนตรีตำาบล   5,000  บาท
3. นายกเทศมนตรีเมือง   8,000  บาท
4. นายกเทศมนตรีนคร            10,000  บาท 
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด           30,000  บาท
6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร           50,000  บาท
7. นายกเมืองพัทยา            10,000  บาท

 ค่�ธรรมเนียมก�รสมัครรับเลือกต้ังผู้บริห�รท้องถ่ิน
กำ�หนดไว้อย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

53.
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 ต้องย่ืนหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อ
กัน 3 ปี นับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกต้ัง หากเป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ต้องทำาหนังสือ
ยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมท้ังสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีไว้ด้วย

  ผู้สมัครรับเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้องถ่ินหรือผู้บริห�ร 
ท้องถ่ินต้องย่ืนหลักฐ�นแสดงก�รเสียภ�ษีหรือไม่ อย่�งไร 
ถ�ม

ตอบ

54.

 ไม่ได้

 ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร   
หรือผู้สมัครรับเลือกเป็นสม�ชิกวุฒิสภ� หรือผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สม�ชิกสภ�ท้องถ่ินหรือผู้บริห�รท้องถ่ินจะม�สมัครรับเลือกต้ัง
สม�ชิกสภ�ท้องถ่ินหรือผู้บริห�รท้องถ่ินเดียวกันหรือท้องถ่ินอ่ืนได้  
หรือไม่

ถ�ม

ตอบ

55.

ผู้สมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังดังกล่าวอาจย่ืนใบสมัครเป็น
รายบุคคล หรือย่ืนใบสมัครเป็นกลุ่มก็ได้ โดยผู้สมัครแต่ละกลุ่มจะต้อง
มีจำานวนผู้สมัครไม่เกินจำานวนสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีจะพึงมีได้ในเขต 
เลือกต้ังน้ันซ่ึงจะมีผลทำาให้ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันมีหมายเลขประจำาตัวผู้
สมัครเรียงติดต่อกัน ถ้าทุกคนผ่านการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติและไม่มี 
ลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกต้ัง 

 ในก�รสมัครรับเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นสำ�หรับ
เขตเลือกตั้งที่มีสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นได้ม�กกว่� 1 คน ผู้สมัคร
รบัเลอืกตัง้ในเขตเลือกตัง้ดงักล่�วจำ�เปน็ตอ้งสมคัรรบัเลอืกตัง้
เป็นร�ยบุคคลหรือไม่

ถ�ม

ตอบ

56.
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เม่ือผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
ได้ออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครรับเลือกต้ังแล้ว ผู้สมัคร
จะถอนจากการสมัครไม่ได้

 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ท้องถิ่น หรือผู้บริห�ร
ท้องถิ่นจะถอนก�รสมัครได้หรือไม่ อย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

57.

 มีสิทธิย่ืนคำาร้องต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง ภายใน 3 วัน      
นับแต่วันท่ีประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง ในการน้ีคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังจะต้องมีคำาวินิจฉัยโดยเร็ว

 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นหรือผู้บริห�ร
ท้องถิน่ทีไ่มม่ชีือ่ในประก�ศรับสมคัรเลอืกตัง้ มสิีทธดิำ�เนนิก�ร
อย่�งไรได้บ้�ง

ถ�ม

ตอบ

58.

 มีสิทธิยื ่นอุทธรณ์คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั ้ง
ดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที ่มีเขตอำานาจ

คำาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที ่สุด

 ในกรณีที่คณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังสั่งให้ถอนช่ือ
บุคคลใดออกจ�กบัญชีร�ยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง บุคคล 
ดังกล่�วมีสิทธิดำ�เนินก�รอย่�งไรได้บ้�ง

ถ�ม

ตอบ

59
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 จะต้องย่ืนหนังสือแต่งต้ังตัวแทนของตนต่อผู้อำานวยการการ 
เลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อนวันเลือกต้ัง ไม่น้อยกว่า 7 วัน   
โดยแต่งต้ังได้แห่งละ 1 คน

 ห�กผู้สมัครรับเลือกต้ังประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำ�
อยู่ ณ ท่ีเลือกต้ัง ผู้สมัครรับเลือกต้ังจะต้องดำ�เนินก�รอย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

60.

 ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้ง 
ที่สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานประจำาหน่วยเลือกตั้งได้ 
โดยห้ามมิให้กระทำาหรือกล่าวโต้ตอบกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง 
หรือระหว่างกันเอง และต้องปฏิบัติตนตามท่ีคณะกรรมการประจำาหน่วย
เลือกต้ังแจ้งให้ปฏิบัติ

 หากตัวแทนผู้สมัครรับเลือกต้ังเห็นว่าเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการ
เลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง ให้ทักท้วงตามแบบทักท้วงและวิธีการ
ทักท้วงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด

 คณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือ
วิธีก�รสังเกตก�รณ์ของตัวแทนผู้สมัครรับเลือกต้ังประจำ�ท่ี 
เลือกต้ังได้อย่�งไรบ้�ง

ถ�ม

ตอบ

61.
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สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

คว�มรู้เกี่ยวกับค่�ใช้จ่�ยและก�รห�เสียงเลือกตั้งท้องถิ่น                 

 กฎหมายกำาหนดให้ผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาจังหวัด 
ประกาศกำาหนดจำานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ัง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกำาหนด

 กฎหม�ยกำ�หนดจำ�นวนเงินค่�ใช้จ่�ยในก�ร 
เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้หรือไม่อย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

62.

 1. ขนาดพ้ืนท่ี และลักษณะทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

    2. จำานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
   3. จำานวนหน่วยเลือกต้ัง
   4. ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์

 ในก�รกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยในก�รเลือกตั้งของ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น จะต้องคำ�นึงถึงปัจจัยอะไร
ถ�ม

ตอบ

63.

 ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังแต่ละคร้ังไม่เกิน
จำานวนเงินท่ีผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาจังหวัดกำาหนด จำานวนเงิน 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินท่ีบุคคลอ่ืนได้จ่ายหรือรับว่าจะ
จ่ายแทน และทรัพย์สินท่ีบุคคลอ่ืนได้นำามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่า
ตอบแทน

 ก�รใช้จ่�ยในก�รเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้ง มีหลักเกณฑ์ในก�รใช้จ่�ยอย่�งไร 
ถ�ม

ตอบ

64.
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ส�ระน่�รู้เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งท้องถิ่น

 1. ค่าสมัครรับเลือกต้ัง
 2. ค่าจ้างแรงงาน 
 3. ค่าจ้างทำาของ 
 4. ค่าโฆษณาในส่ือต่าง ๆ
 5. ค่าส่ือ ส่ิงพิมพ์ท่ีใช้ในการโฆษณาหาเสียง
 6. ค่าใช้จ่ายในการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 7. ค่าจัดซ้ือ/เช่าวัสดุ อุปกรณ์สำาหรับใช้ในการหาเสียง 
 8. ค่าเช่าสถานท่ี
 9. ค่าเช่ายานพาหนะ
 10. ค่าสาธารณูปโภค
 11. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสำาหรับผู้ช่วยหาเสียง
 12. ค่าอบรมผู้ช่วยหาเสียง
 13. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง

  ประเภทของค่�ใช้จ่�ยของผู้สมัครรับเลือกต้ังท้องถ่ิน
ท่ีสำ�คัญมีอะไรบ้�ง
ถ�ม

ตอบ

65.

 ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ             
ให้คำานวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 180 วัน ก่อนวันครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง

 ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตำาแหน่งที่ว่าง ให้คำานวณ 
ค่าใช้จ่ายต้ังแต่วันท่ีตำาแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกต้ัง

 ระยะเวล�ในก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้ง กำ�หนดไว้อย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

66.
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สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ต้องย่ืนภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกต้ังพร้อมหลักฐาน           
  ท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนต่อผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาจังหวัด

 ผู้สมัครรับเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้องถ่ิน หรือผู้บริห�ร
ท้องถ่ิน ต้องย่ืนบัญชีร�ยรับและร�ยจ่�ยในก�รเลือกต้ังอย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

67.

 ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังหาเสียงได้ภายในกำาหนดเวลา ดังน้ี
 1. กรณีครบวาระหรือครบอายุ ให้กระทำาได้ต้ังแต่ 180 วัน    

ก่อนวันครบวาระหรือครบอายุ จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกต้ัง 
 2. กรณียุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา ให้กระทำาได้ต้ังแต่ 

วันยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวัน
เลือกต้ัง

3. กรณีเลือกต้ังแทนตำาแหน่งท่ีว่าง ให้กระทำาได้ต้ังแต่ 
วันท่ีตำาแหน่งว่างลง จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกต้ัง

4. ก ร ณี ส่ั ง ใ ห้ มีก า ร เ ลือก ต้ั ง ให ม่  ใ ห้ก ระทำ า ไ ด้ ต้ั ง แ ต่  
วันท่ีมีคำาส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อน 
วันเลือกต้ัง

 กฎหม�ยกำ�หนดระยะเวล�ในก�รห�เสียงเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้อย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

68.

 ผู้ใดจะหาเสียงไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมีมติ
เป็นอย่างอ่ืน โดยคำานึงถึงความสุจริตและเท่ียงธรรม

 ในกรณีที่คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งสั่งให 
มีก�รออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครจะห�เสียง
เลือกตั้งได้หรือไม่อย่�งไร

ถ�ม

ตอบ

69.
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ส�ระน่�รู้เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งท้องถิ่น

 ผู้สมัครรับเลือกต้ังสามารถจัดให้มีผู้ช่วยหาเสียงได้ โดยต้องแจ้ง
จำานวนและรายละเอียดเก่ียวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าท่ี และค่าตอบแทน 
ผู้ช่วยหาเสียงต่อสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาจังหวัด

 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นหรือผู้บริห�ร
ท้องถิ่น จะจัดให้มีผู้ช่วยในก�รห�เสียงได้หรือไม่ อย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

70.

 จะดำาเนินการได้เฉพาะในสถานท่ีท่ีกำาหนดเท่าน้ัน รวมท้ังป้าย
ประกาศ หรือป้ายหาเสียงจะต้องมีขนาดและจำานวนท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังกำาหนดอีกด้วย

 ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะปิดประก�ศ หรือติดแผ่นป้�ย
เกี่ยวกับก�รห�เสียงได้อย่�งไรบ้�ง
ถ�ม

ตอบ

71.

คว�มรู้เกี่ยวกับก�รลงคะแนนและก�รนับคะแนนเลือกตั้ง

 ให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา   
ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา

 แต่ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง เห็นสมควร              
เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งให้เรียบร้อย จะกำาหนดระยะเวลา 
เป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อย
กว่า 7 ชั่วโมง

 กฎหม�ยกำ�หนดระยะเวล�ในก�รออกเสียงลงคะแนน 
ไว้อย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

72.
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สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

 1. หน้าที่อำานวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง
  2. หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  3. หน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง
  4. หน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนน
  5. หน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง

 คณะกรรมก�รประจำ�หน่วยเลือกตั้ง ต้องจัดแบ่ง
หน้�ที่กันอย่�งไรบ้�ง
ถ�ม

ตอบ

73.

 ใช้บัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตร หรือหลักฐานอ่ืนใดของ     
ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายและมีเลขประจำาตัวประชาชน 
สำาหรับเฉพาะบัตรประจำาตัวประชาชนที่หมดอายุแล้ว สามารถใช้ 
แสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้ 

 หลักฐ�นอะไรบ้�งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส�ม�รถนำ�ไป
แสดงต่อคณะกรรมก�รประจำ�หน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในก�ร
ออกเสียงลงคะแนน

ถ�ม

ตอบ

74.

 จะต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังได้เพียงแห่งเดียว

 ถ้�ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่อปร�กฏอยู่ในบัญชีร�ยชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหล�ยหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ดังกล่�วต้องปฏิบัติตนอย่�งไร

ถ�ม

ตอบ

75.
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ส�ระน่�รู้เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งท้องถิ่น

 ให้แจ้งแก่ผู้น้ันว่า “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และห้าม
มิให้กรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ังเพ่ิมช่ือผู้น้ันลงไปโดยพลการ 
เวน้แต ่บุคคลน้ันจะมีหลักฐานการเป็นผู้มีช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
และคณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ังประชุมพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีสิทธิ 
ลงคะแนนเลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังน้ัน ่

 เม่ือคณะกรรมก�รประจำ�หน่วยเลือกต้ังพบว่�มีบุคคล
ท่ีไม่มีช่ือในบัญชีร�ยช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ม�ขอลงคะแนนเลือกต้ัง
คณะกรรมก�รประจำ�หน่วยเลือกต้ังต้องปฏิบัติอย่�งไร

ถ�ม

ตอบ

76.

 ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน จะให้ผู้ใดเข้าไป          
ในท่ีเลือกต้ังไม่ได้ เว้นแต่ผู้มีหน้าท่ีในการเลือกต้ังและผู้ท่ีเข้าไปเพ่ือใช้สิทธิ
เลือกต้ัง

 ในระหว่�งเวล�เปิดก�รลงคะแนนเลือกต้ัง ห�กมีผู้ใด
ประสงค์จะเข้�ไปในท่ีเลือกต้ัง คณะกรรมก�รประจำ�หน่วย 
เลือกต้ังต้องปฏิบัติอย่�งไร

ถ�ม

ตอบ

77.

คูหาลงคะแนนสำาหรับที่เลือกตั้งหนึ่ง ให้มีจำานวน 3 คูหา              
เป็นอย่างน้อย

 กรณีหน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคนพิการหรือ
ทุพพลภาพหรือสูงอายุ การจัดวางคูหาเลือกตั้งควรคำานึงถึงบุคคล 
ดังกล่าวด้วย

 คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งกำ�หนดจำ�นวนคูห� 
เลือกตั้งสำ�หรับแต่ละที่เลือกตั้งไว้อย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

78.
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สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

 โดยปกติผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนน
ด้วยตนเองเท่านั้น มีข้อยกเว้นตามกฎหมายเฉพาะกรณีที่มีข้อจำากัด
ทางกายภาพที่ทำาให้คนพิการหรือทุพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ไม่สามารถ
ทำาเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือคณะ
กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทำาแทนได้โดยความยินยอม
และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้น     

  ในก�รออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
จะแสดงคว�มประสงค์ให้ผู้อ่ืนลงคะแนนแทนตนเองได้หรือไม่

ถ�ม

ตอบ

79.

 โดยปกติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องเป็นผู้นำาบัตรเลือกตั้ง          
ที่ลงคะแนนแล้วใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง แต่มีข้อยกเว้น 
ตามกฎหมายสำาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุ จะขอ 
ให้กรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ังช่วยนำาบัตรใส่ในหีบบัตรเลือกต้ังต่อหน้า
ตนเองก็ได้

 เม่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังทำ�เคร่ืองหม�ยลงคะแนนในบัตร
เลือกต้ังแล้ว จะต้องนำ�บัตรเลือกต้ังใส่ในบัตรเลือกต้ัง 
ด้วยตนเองใช่หรือไม่

ถ�ม

ตอบ

80.

 คณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง จะต้องพิจารณาอนุญาต      
ให้เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงประสงค์จะลงคะแนนและได้แสดงตัวอยู่ในท่ี
เลือกต้ังแล้วก่อนเวลาปิดการลงคะแนน ได้แสดงตนและรับบัตรเลือกต้ัง
เพ่ือออกเสียงลงคะแนนต่อไปได้

 เม่ือถึงเวล�ปิดก�รออกเสียงลงคะแนนแล้ว แต่ยัง 
มีผู้มีสิทธิเลือกต้ังอยู่ในท่ีเลือกต้ัง และประสงค์จะลงคะแนน 
ต่อไป คณะกรรมก�รประจำ�หน่วยเลือกต้ังต้องดำ�เนินก�รอย่�งไร

ถ�ม

ตอบ

81.
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ส�ระน่�รู้เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งท้องถิ่น

 คณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ ง  เป็นผู้มีหน้าที่ 
นับคะแนนเลือกต้ัง โดยให้กระทำาในท่ีเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ัง  
ซ่ึงต้องนับคะแนนโดยเปิดเผย ห้ามมิให้เล่ือนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน
เลือกต้ัง 

  เม่ือปิดก�รออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ใดมีหน้�ท่ี         
นับคะแนนและต้องดำ�เนินก�รอย่�งไรบ้�ง
ถ�ม

ตอบ

82.

 ให้คณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง ตรวจสอบความ 
ถูกต้องหากตรวจสอบแล้วยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้เพือ่พจิารณาสัง่ใหม้กีารนบัคะแนนเลอืกตัง้ใหม ่หรอืใหอ้อก
เสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น

  ในกรณีท่ีนับคะแนนแล้วปร�กฏว่� จำ�นวนผู้ม�ใช้สิทธิ
เลือกต้ังไม่ตรงกับจำ�นวนบัตรเลือกต้ังท่ีใช้ออกเสียงลงคะแนน 
กฎหม�ยกำ�หนดให้ดำ�เนินก�รอย่�งไร

ถ�ม

ตอบ

83.

คว�มรู้เกี่ยวกับก�รประก�ศผลก�รเลือกตั้งท้องถิ่น                 

 คณะกรรมการการเลือกต้ังจะต้องตรวจสอบเบ้ืองต้น หากเห็น
ว่ามีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า ผลการเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม    
ให้ประกาศผลการเลือกต้ังน้ัน ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกต้ัง

  ในก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้องถ่ิน หรือผู้บริห�ร 
ท้องถ่ิน คณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังจะต้องประก�ศผลก�ร 
เลือกต้ัง อย่�งไร

ถ�ม

ตอบ

84.
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 ผู้สมัครน้ันจะได้รับเลือกต้ังต่อเม่ือได้คะแนนเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของจำานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน และมากกว่าคะแนน
เสียงท่ีไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

  ในก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้องถ่ินใด ห�กมีผู้สมัคร
รับเลือกต้ังน้อยกว่�หรือเท่�กับจำ�นวนสม�ชิกสภ�ท้องถ่ินน้ัน
จะพึงมี คณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังจะประก�ศผลก�รเลือกต้ัง
อย่�งไร

ถ�ม

ตอบ

85.

 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน จัดให้มีการจับสลากภายใน 3 วัน นับแต่วันประกาศ 
ผลการนับคะแนนเลือกต้ัง  

  ในก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นใด ห�กปร�กฏ
ว่�ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเท่�กัน ทำ�ให้มีผู้สมัครเลือก 
รับต้ังเกินจำ�นวนท่ีจะพึงมีได้ จะต้องดำ�เนินก�รอย่�งไร

ถ�ม

ตอบ

86.

 เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิก    
สภาท้องถ่ินเกินจำานวนก่ึงหน่ึงของจำานวนสมาชิกสภาท้องถ่ินท้ังหมด       
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน  หากมีความจำาเป็นต้องเรียกประชุมสภาท้องถ่ิน
น้ัน ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าท่ีได้ โดยในระหว่างน้ันให้ถือว่าสมาชิก
สภาท้องถ่ินน้ันประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่

  ในกรณีท่ีคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังประก�ศผล 
ก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้องถ่ินไม่ครบจำ�นวนสม�ชิกสภ� 
ท้องถ่ินท่ีพึงมีท้ังหมด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันจะส�ม�รถ 
เรียกประชุมสภ�ท้องถ่ินได้หรือไม่

ถ�ม

ตอบ

87.
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ส�ระน่�รู้เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งท้องถิ่น

คว�มรู้เกี่ยวกับก�รคัดค้�นก�รเลือกตั้งท้องถิ่น                         
และก�รกระทำ�ที่เป็นคว�มผิดกฎหม�ยเลือกตั้งท้องถิ่น                

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังย่ืนคัดค้านการเลือกต้ังได้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ          
ให้มีการเลือกต้ังจนถึง 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง  เว้นแต่

 1. การคัดค้านเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และการยื่น
บัญชีรายรับรายจ่ายให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึง 180 วัน นับแต่ 
วันประกาศผลการเลือกตั้ง

 2. การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนน ให้คัดค้านในระหว่าง
เวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ หรือกรณีคัดค้านการรวมคะแนน         
ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง

  หลักเกณฑ์ในก�รคัดค้�นก�รเลือกตั้งท้องถิ่น 
มีอย่�งไรบ้�ง
ถ�ม

ตอบ

88.

 ต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ 1 ปี - 5 ปี หรือปรับต้ังแต่ 20,000 
บาท ถึง 100,000 บาท หรือปรับเป็นจำานวน 3 เท่า ของจำานวนเงินท่ีเกิน
จำานวนค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังท่ีผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาจังหวัด
ประกาศกำาหนดแล้วแต่จำานวนใดจะมากกว่ากัน หรือท้ังจำาท้ังปรับ และให้
ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีกำาหนด 10 ปี

  ผู้สมัครรับเลือกต้ังใช้จ่�ยในก�รเลือกต้ังเกินจำ�นวน 
ท่ีกำ�หนดจะมีคว�มผิดต�มกฎหม�ยเลือกต้ังอย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

89.
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 กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือจะยอมรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้สำาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  
เพ่ือให้ตนสมัครรับเลือกต้ัง และห้ามมิให้ผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ 
หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำานวณ
เป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพ่ือให้ผู้น้ันหรือผู้อ่ืนสมัครรับเลือกต้ัง หากฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ

   ผู้จ้�งว�นและผู้ถูกจ้�งเพ่ือให้ลงสมัครรับเลือกต้ัง  
จะมีคว�มผิดต�มกฎหม�ยเลือกต้ังท้องถ่ินหรือไม่
ถ�ม

ตอบ

90.

 1. จัดทำา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือ 
จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

 2. ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือศาสน
สถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอ่ืนใด

   3. ทำาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการร่ืนเริง     
ต่าง ๆ

 4. เล้ียงหรือรับจะจัดเล้ียงผู้ใด
  5. หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความ

เท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
    หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ 1 ปี - 10 ปี หรือปรับ

ต้ังแต่ 20,000 บาท - 200,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ และให้ศาลส่ัง 
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีกำาหนด 20 ปี

  ข้อห้�มในก�รห�เสียงเลือกตั้งท้องถิ่นที่สำ�คัญ           
มีอะไรบ้�ง
ถ�ม

ตอบ

91.
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 ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนำาผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่
เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสีย 
ตามปกติ

 ตาม ข้าง ต้น มิใ ห้ใช้บัง คับแ ก่การ ท่ีห น่วยงานของ รัฐ 
จัดยานพาหนะเพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง หากฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ 1 ปี – 10 ปี หรือปรับต้ังแต่ 20,000 
บาท – 200,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ 
เลือกต้ังของผู้น้ันมีกำาหนด 20 ปี

  ผู้สมัครรับเลือกต้ังจะจัดรถรับส่งผู้มีสิทธิเลือกต้ัง         
เพ่ือไปลงคะแนนเลือกต้ังได้หรือไม่
ถ�ม

ตอบ

92.

 ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการ
หาเสียงเลือกตั้งหรือกระทำาการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเลือกต้ัง 
โดยประการ   ท่ีอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ท้ังน้ี เว้นแต่การกระทำา 
น้ันเป็นการช่วยเหลือราชการตามท่ีทางราชการ้องขอ หรือเป็นการประกอบ
อาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้น้ัน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่  
1 ปี - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท - 200,000 บาท

 กฎหม�ยเลือกต้ังท้อง ถ่ิน กำ�หนดหลักเกณฑ์ 
ก�รห�เสียงเลือกต้ังสำ�หรับบุคคลท่ีมิได้มีสัญช�ติไทยไว้อย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

93.
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สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีกระทำาการใด ๆ 
อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทำาตามหน้าท่ีและ
อำานาจ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ 1 ปี - 10 ปี หรือปรับต้ังแต่ 
20,000 บาท – 200,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ และให้ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีกำาหนด 20 ปี

  เจ้�หน้�ท่ีของรัฐ จะมีบทบ�ทช่วยเหลือผู้สมัคร 
รับเลือกต้ังท้องถ่ินได้หรือไม่
ถ�ม

ตอบ

94.

 ห้ามมิให้ผู้ใดทำาการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการ 
ใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับต้ังแต่เวลา 18.00 นาฬิกา  
ของวันก่อนวันเลือกต้ัง 1 วัน จนส้ินสุดวันเลือกต้ัง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 
จำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ

  กฎหม�ยกำ�หนดระยะเวล�ห้�มก�รห�เสียงเลือกต้ัง
ท้องถ่ินไว้อย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

95.

 การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง 
เลือกต้ังจะกระทำาได้เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจำานวน 
ไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มอบหมายกำาหนด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ      

   ผู้สมัครรับเลือกต้ังท้องถ่ิน จะต้องดำ�เนินก�รเก่ียวกับ
ก�รปิดป้�ยประก�ศห�เสียงเลือกต้ังอย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

96.
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ส�ระน่�รู้เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งท้องถิ่น

 เ ม่ือได้มีประกาศกำาหนดท่ีเ ลือกต้ังแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใด 
นำาส่ิงพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือส่ิงอ่ืนใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายใน 
ท่ีเลือกต้ัง เว้นแต่เป็นการดำาเนินการตามคำาส่ังของผู้อำานวยการ 
การเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือประโยชน์ในการ
อำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกต้ังตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการ 
เลือกต้ังกำาหนด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

  ผู้สมัครรับเลือกต้ังจะปิดป้�ยห�เสียงเลือกต้ังในท่ี 
เลือกต้ังได้หรือไม่
ถ�ม

ตอบ

97.

 ห้ามมิให้ผู้ใดซ่ึงรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกต้ังพยายาม   
ออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 
จำาคุกต้ังแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับต้ังแต่ 20,000 บาท – 200,000 บาท   
หรือท้ังจำาท้ังปรับ และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีกำาหนด 
20 ปี

  บุคคลท่ีพย�ย�มจะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท้องถ่ิน 
โดยรู้อยู่แล้วว่�ตนเองเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกต้ัง จะมีคว�มผิดและ
ต้องรับโทษหรือไม่

ถ�ม

ตอบ

98.

 ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ ผู้ใดใช้ 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกต้ังเพ่ือให้เห็นเคร่ืองหมายลงคะแนน
ในคูหาเลือกต้ัง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน  
20,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ    

  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีลงคะแนนเลือกต้ังแล้ว จะถ่�ยรูป 
บัตรเลือกต้ังไว้เป็นท่ีระลึกได้หรือไม่
ถ�ม

ตอบ

99.
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สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

 ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังนำาบัตรเลือกต้ังท่ีออกเสียงลงคะแนน
แล้ว แสดงต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนน
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ

  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีส�ม�รถนำ�บัตรท่ีตนลงคะแนนแล้ว
ให้ผู้อ่ืนดูได้หรือไม่
ถ�ม

ตอบ

100.

 ห้ามมิ ให้ผู้ ใดกระทำาการใดโดยไม่มีอำ านาจโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือ 
ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้งหรือ
มิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกำาหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนน
ได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 
บาท หรือทั้ งจำาทั้ งปรับ และให้ศาลสั่ ง เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ ง 
ของผู้นั ้นมีกำาหนด 10 ปี

  ผู้ท่ีขัดขว�งหน่วงเหน่ียวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
ไปลงคะแนนมีคว�มผิดอย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

101.

 ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดสำาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือก
หรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
ผู้ใดหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ 1 ปี – 10 ปี ปรับต้ังแต่ 20,000 
บาท – 200,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ 
เลือกต้ังของผู้น้ันมีกำาหนด 20 ปี

  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีไปขอเงินผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
เพ่ือลงคะแนนเลือกต้ังให้จะมีคว�มผิดหรือไม่
ถ�ม

ตอบ

102.
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ส�ระน่�รู้เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งท้องถิ่น

 ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหน่ียว หรือ
ไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกต้ังของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี  
ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ 

 ในก�รเลือกต้ังท้องถ่ินผู้บังคับบัญช�หรือน�ยจ้�ง         
มีบทบ�ทต่อผู้ใต้บังคับบัญช�หรือลูกจ้�งของตนอย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

103.

 ผู้ใดลงสมัครรับเลือกต้ังโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกต้ัง ต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ 
1 ปี ถึง 10 ปี ปรับต้ังแต่ 20,000 บาท - 200,000 บาท และให้ศาลส่ัง 
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้น้ันมีกำาหนด 20 ปี

  ผู้สมัครรับเลือกต้ังลงสมัครรับเลือกต้ังโดยข�ด
คุณสมบัติในก�รสมัครจะมีโทษต�มกฎหม�ยหรือไม่
ถ�ม

ตอบ

104.

 ผู้ใดจงใจกระทำาด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกต้ังท่ีตนได้รับ
มอบจากกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง ชำารุดหรือเสียหาย ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท และมิให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทำาให้เสียทรัพย์

   ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีฉีกบัตรเลือกต้ัง จะมีโทษต�ม
กฎหม�ยหรือไม่
ถ�ม

ตอบ

105.



สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

 ผู้ใดขาย จำาหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเล้ียงสุราทุกชนิดในเขต 
เลือกต้ัง ในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกต้ังหน่ึงวัน  
จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันเลือกต้ัง ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ

   ในวันเลือกต้ังส�ม�รถข�ยสุร�ได้หรือไม่ถ�ม

ตอบ

107.

   ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 1 ปี – 5 ปี  ปรับตั้งแต ่
20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง 
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูเ้ลน่ มกีำาหนด 10 ป ีและเพกิถอนสทิธสิมคัร
รับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น.

   บุคคลท่ีเล่นพนันผลก�รเลือกต้ังท้องถ่ินจะมีคว�มผิด
และต้องรับโทษอย่�งไร
ถ�ม

ตอบ

108.

 ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลา 
ปิดการออกเสียงลงคะแนน ถ้ากรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ังเปิดเผยให้แก่
ผู้ใดทราบว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดมาลงคะแนนหรือผู้ใดยังไม่มาลงคะแนน 
เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่ผู้สมัคร ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ

  กรรมก�รประจำ�หน่วยเลือกต้ังจะเปิดเผยว่�มีผู้ใด 
ม�ลงคะแนนแล้วหรือผู้ใดยังไม่ม�ลงคะแนนเลือกต้ังได้หรือไม่
ถ�ม

ตอบ

106.








