


ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประชาชนที่จะสามารถ
ใชส้ิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

มีอายุไม่ต่่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกต้ัง
มีชื่ ออยู่ ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ ง มาแล้ว

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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หลักฐานทีใ่ช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตัง้
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บัตรประจ่าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
หรือ

บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจ่าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
เช่น บัตรประจ่าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(หมดอายุใช้ไม่ได้)
ใบขับขี่ (หมดอายุใช้ไม่ได้)

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
(หมดอายุใช้ไม่ได้)
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บุคคลผู้มีลักษณะต้องหา้มไม่ให้ไปใช้สทิธิเลือกตั้ง 
ในวันเลือกตัง้
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1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง ไมว่่าคดีน้ันจะถึงที่สุด

แล้วหรือไม่
3. ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยค่าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
4. วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ



1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 25 วัน
ตรวจสอบรายชื่อได้ท่ี ท่ีว่าการอ่าเภอ ท่ีท่าการองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ท่ีเลือกต้ังหรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกต้ัง
ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 15 วัน
ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

มายังเจ้าบ้าน
2.การเพิ่มชื่อ-ถอนช่ือ

ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 10 วัน
หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่อ

อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่น
อยู่ ในทะเ บียนบ้านของตนโดยไม่ ไ ด้อาศัยอยู่ จริ ง  ใ ห้ยื่ นค่าร้อง
ต่อนายทะเบียนอ่าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอดชื่อ
พร้อมน่าส่าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประชาชน 
หรือบัตรประจ่าตัวอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย
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การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
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ผู้ มี สิทธิ เลื อกตั้ ง ใดที่ ไม่ อาจไปใช้สิทธิ เลื อกตั้ ง ได้  เนื่ อ งจากมี เหตุอันสมควร 
ใหแ้จ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธเิลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอ่าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมี
ชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้าน โดยท่าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเลขประจ่าตัวประชาชน และที่
อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วัน นับแต่
วันเลือกตั้ง ซึ่งสามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยืนแทนหรือจัดส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน

มีกิจธุระจ่าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพืน้ทีห่่างไกล
เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลอืกตั้งได้
เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สงูอายุ และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
ได้รับค่าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีนอกเขตเลือกตั้ง
มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นที่ กกต. ก่าหนด

เหตุจ่าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธเิลือกตั้งได้
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การแจ้งเหตทุีไ่ม่อาจไปใช้สทิธิเลือกตั้งได้
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กรณทีี่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง เหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธเิลือกตั้งได ้                                       
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ผลจากการไมไ่ปใช้สิทธิเลือกต้ังและไม่ได้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
หรือเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังแล้วแต่เหตุน้ันไม่ใช่เหตุอันสมควร

จะถูกจ่ากัดสิทธิ ดังนี้

0 4460 4000 โทรสาร 0 4460 4000 ต่อ 1502

www.ect.go.th/buriram/main.phpส่านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ่าจังหวัดบุรีรัมย์

ส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ่าจังหวัดบุรีรัมย์ 
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1. ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

2.     ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นก่านันและผู้ใหญ่บ้าน

3.     ไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

4. ไม่สามารถด่ารงต่าแหน่งเป็นข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมือง

5. ไม่สามารถด่ารงต่าแหน่งเป็นรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

6. ไม่สามารถด่ารงต่าแหน่งเป็นเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

การถูกจ่ากัดสิทธิ ก่าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี                                                                                                                          
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การอ านวยความสะดวกแก่คนพกิาร                      
ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
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กกต. ได้จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการหรือ                     
ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนน

ภายใต้การก ากับดูแลของ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
ในการช่วยเหลือดังกล่าว ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ตามเจตนา      

ของบุคคลนั้น เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพท าให้ไม่สามารถท า เครื่องหมายลงคะแนน                                

ลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้ กปน. หรือ ญาติ หรือ บุคคลที่ไว้วางใจ เป็นผู้กระท า                     
การแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้น 
ทั้งน้ี ให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
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๑. ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ และล าดับที่ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อ ที่ปิดประกาศไว้หน้าท่ีเลือกตั้ง

๒. ยื่นหลักฐานแสดงตนเพื่อใช้สิทธิเลือกต้ัง ได้แก่ บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใด                    
ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ถือบัตร
๓. รับบัตรเลือกต้ัง โดยลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือไว้ที่                  
ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง แล้วรับบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
๔. ท าเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนนท าเครื่องหมาย
กากบาท X ลงในช่องท าเครื่องหมาย เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจ านวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใด ให้ท า
เครื่องหมายกากบาท X ในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” แล้วพับบัตร
เลือกตั้งให้เรียบร้อย
๕. หย่อนบัตรเลือกต้ังด้วยตนเอง น าบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้ว 
หย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้า กปน.

เวลาลงคะแนนเลือกต้ัง ต้ังแต่ ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
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ห้าม มิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือ        
ออกเสียงลงคะแนน

ห้าม มิให้ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมอบจากกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ช ารุดหรือเสียหาย 

ห้าม มิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง

ห้าม มิให้ผู้ใดเล่น หรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง

ห้าม มิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษ                    
แกผู่้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ห้าม มิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพือ่ให้เห็นเครื่องหมาย
ลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
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ห้าม มิให้ผู้ใดขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง 
ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของ                  
วันเลือกตั้ง

ห้าม มิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือก หรือไม่เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนน
ให้แกผู่้สมัครใด

ห้าม มิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการ                                     
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ห้าม มิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมาย                            
ที่ลงคะแนน 

ห้าม มิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่
และอ านาจ
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สั่งให้เลือกตั้งใหม่
(ใบเหลือง)

สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ไว้เป็นการช่ัวคราว เป็นเวลา

ไม่เกิน ๑ ปี  (ใบส้ม)

ก่อนประกาศผลการเลือกต้ัง
(กกต.มีอ านาจสั่ง และค าสั่ง
ของ กกต. เป็นท่ีสุด)

หลังประกาศผลการเลือกต้ัง
(กกต. ยื่นค าร้องต่อศาล

อุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่ง)

เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
โดยไม่มีก าหนด   (ใบด า)

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๑๐ ปี 
(ใบแดง)

เมื่อ กกต. ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาสั่ง


