การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
1 ตรวจสอบรายชื่อ
ที่ประกาศไวหนาที่เลือกตั้ง

หามมิให

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

1 ผูใดซึ่งรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้งพยายาม

2 ยื่นหลักฐานแสดงตน

ลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือในบัญชีรายชื่อ
บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐออกใหที่มี
รูปถายและมีเลขประจำตัวประชาชน

ประเทศไทย

Kingdom of Thailand

ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล
Private Car Driving Lience

ฉบับที่ 55048013
No. 55048013
วันอนุญาต XX XXXXXX XXXX วันสิ้นอายุ XX XXXXXX XXXX
Issue Date XX XXXXXX XXXX Expiry Date XX XXXXXX XXXX
ชื่อ
น.ส. XXXX XXXXXXX
Name MISS XXXX XXXXXXX

เกิดวันที่ XX XXXX XXXX
Birth Date XX XXXX XXXX
เลขประจำตัวประชาชน / ID No. X XXXX XXXX XX X

นายทะเบียน กรุงเทพมหานคร Bangkok

เลขประจำตัวประชาชนของผูถือบัตร
X XXXX XXXX XX X
ชื่อ นายXXXXX XXXXXXX
ตำแหนง XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

............................
ลายมือชื่อ
หมูโลหิต...........

(XXXXXX XXXXXXXX)
ตำแหนง XXXXXXXXXXXXXXX
ผูออกบัตร

3 รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือบนตนขั้วบัตร
ดานในของบัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่น

ดานในของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

4.2 ทำเครื่องหมาย
กากบาท (x) ลงใน
ชองทำเครื่องหมาย
บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

5 หยอนบัตรเลือกตั้งดวยตัวเอง
ือกตั้ง

บัตรเล

ือกตั้ง

บัตรเล

4.3 พับบัตรเลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้ง

·ŒÍ§¶Ôè¹

4 ผูใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเปนคุณหรือ

เปนโทษแกผูสมัคร นับตั้งแตเวลา 18.00 น. ของวัน
กอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

5 ผูใดใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดถายภาพบัตรเลือกตั้ง
เพื่อใหเห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

6 ผูใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เวนแตเปน

4 ทำเครื่องหมายกากบาท

4.1 เขาคูหา

บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น

ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน
2 ผูใ ดจงใจกระทำดวยประการใดๆ ใหบตั รเลือกตัง้ ทีต่ น
ไดรบั จาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย
หรือกระทำดวยประการใดๆ แกบตั รเสียเพือ่ ใหเปนบัตร
ที่ใชได
3 ผูใ ดเลนหรือจัดใหมกี ารเลนการพนันขันตอใดๆ เกีย่ วกับ
ผลของการเลือกตั้ง

¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§

การกระทำตามหนาที่และอำนาจ

ศาลาวาการ
เมืองพัทยา

ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

7 ผูใดขาย จำหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด

ในเขตเลือกตัง้ ในระหวางเวลา 18.00 น. ของวันกอน
วันเลือกตัง้ หนึง่ วัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตัง้

8 ผูใดจงใจทำเครื่องหมายโดยวิธีใดไวที่บัตรเลือกตั้ง
นอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ§é
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อบจ.

อบต.

เทศบาล

การเตรียมความพรอมของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทองถิ่น

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

การปกครองสวนทองถิ่น
การปกครองสวนทองถิน่ เปนการทีร่ ฐั บาลกระจาย
อำนาจใหประชาชนในทองถิน่ ไดมสี ว นรวมในการปกครอง
ตนเองภายใตบทบัญญัตขิ องกฎหมาย เพือ่ ใหสามารถ
แกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของชุมชน
ไดสะดวกรวดเร็วและตรงกับความประสงคของชุมชนนัน้
โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไก
ในการทำหนาที่แทนรัฐบาล การใชอำนาจดังกลาว
จะตองเปนไปอยางถูกตองตรงตามเจตนารมณ รวมทัง้
กอใหเกิดผลในลักษณะที่เปนประโยชนตอประชาชน
และทองถิ่น
ประชาชนผูเปนเจาของอำนาจ จะเปนผูกำหนด
ผูแ ทนหรือตัวบุคคลเขาดำรงตำแหนงตางๆ เชน ผูบ ริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ซึ่งผูแทนจะตองเปน
ผูม ชี อ่ื อยูใ นทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่สมัครรับเลือกตั้งและไดรบั การเลือกตัง้ จากประชาชน
ในทองถิ่นนั้น

มีสัญชาติไทย
แตถาแปลงสัญชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

1. ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
บัตรประจำตัวประชาช
น Thai National ID
Card
0 0000
นางสาวxxx xxxx 00000 00 0

เลขประจำตัวประชาชน
Identiﬁcation Number
ชื่อ/นามสกุล

Name Miss xxxxxx
Last name xxxxxx

ที่อยู
x xx xxxx
วันออกบัต

เกิดวันที
Date of Birth่ xxxx xx xxxx
xxx xxxx
xxx xxxx xxxx
xxxxx
xxx

x xx xxxx ร
Date of Issue

มีอายุไมต่ำกวา 18 ป
ในวันเลือกตั้ง

(เจาพนักงานออกบัตร)

x xx xxxx
วันออกบัต

x xx xxxx ร
Date of Expiry

มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันเลือกตั้ง
คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายวาดวย
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด

หลักฐานที่ใชแสดงตนในการลงคะแนน
บัตรประจำตัวประชาชน
(บัตรที่หมดอายุก็ใชได)
หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐออกให

ั้ง

ือกต

ล
บัตรเ

ั้ง

ือกต

ล
บัตรเ

(มีรูปถาย)
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ฉบับที่ 55048013
No. 55048013
วันอนุญาต XX XXXXXX XXXX วันสิ้นอายุ XX XXXXXX XXXX
Issue Date XX XXXXXX XXXX Expiry Date XX XXXXXX XXXX
ชื่อ
น.ส. XXXX XXXXXXX
Name MISS XXXX XXXXXXX

(มีเลขประจำตัว
ประชาชน)

เกิดวันที่ XX XXXX XXXX
Birth Date XX XXXX XXXX
เลขประจำตัวประชาชน / ID No. X XXXX XXXX XX X

นายทะเบียน กรุงเทพมหานคร Bangkok

เชน บัตรประจำตัวเจาหนาทีข่ องรัฐ ใบขับขี่ พาสปอรต เปนตน

กอนวันเลือกตั้ง
ไมนอยกวา 25 วัน
ตรวจสอบไดที่ที่วาการอำเภอ/ที่ทำการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น/ที่เลือกตั้งหรือบริเวณ
ใกลเคียงกับที่เลือกตั้ง
ไมนอยกวา 15 วัน
ตรวจสอบจากเอกสารที่แจงรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งมายังเจาบาน
ไมนอยกวา 10 วัน
หากพบวา
ตนเองหรือผูมีชื่อ
อยูในทะเบียนบาน
ไมมีรายชื่ออยูในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

เจาบาน
เห็นวามีชื่อบุคคลอื่น
อยูใ นทะเบียนบานของตน
โดยไมไดอาศัยอยูจริง

ขอเพิ่มชื่อ

ขอถอนชื่อ

ยื่นคำรองตอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
เพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อพรอมนำสำเนาทะเบียนบาน
และบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการ
ออกใหไปแสดงดวย
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