
  

  

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม  ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับ                    
การเลือกตั้งท้องถิ่น ดังนี้ 
 
 
 

   การเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต.         
      -  นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 
            -  บัตรเลือกตั้ง มี 2 บัตร  ได้แก่ บัตรเลือกตั้งนายก อบต. และบัตรเลือกตั้งสมาชิก อบต.   
(ทำเครื่องหมายกากบาท  X ลงในบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภท โดยบัตรเลือกตั้ง นายก อบต. ไม่เกินหนึ่งเครื่องหมาย 
และบัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบต. ไม่เกินจำนวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น)  

    -  มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  จำนวน 9 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  2 คน   
(แตถ่้าเป็นการเลือกตั้ง สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ที่เป็นการเลือกตั้งไม่พร้อมกัน) จะมี กปน.7 คน และ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน) 
    - ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่เท่านั้น  
 

 
 
 

 
 

 

      1. คุณสมบัติของผูม้สีิทธิเลือกตั้ง 
       (1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า

ห้าปี 
       (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง  
       (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง                           

และ 
        (4) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
 

     2. บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
                   (1) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
                   (2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สดุแล้วหรือไม่ 
                   (3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
                   (4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
                   (5) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
 

    

ส่ิงส ำคญัที่ควรรู้ในกำรเลอืกตั้ง อบต. 
 

การเลือกตั ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                          
มีข้อมูลที่สำคัญ ดังนี ้
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              3. หลกัฐานการแสดงตนใช้สิทธิเลือกตัง้ 
                  (1) บัตรประจำตัวประชาชน  หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ 
                  (2) บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน 
ของผู้ถือบัตรและไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ  ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง  เป็นต้น 
 

             4. ผู้มีสทิธิเลือกตั้งผู้ใดไมไ่ปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมไิด้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตนุั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้  
         (1) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
        (2) สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
        (3) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนน 
 เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
        (4) ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และ 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
        (5) ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  
ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       (6) ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการ 
รองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 

 
    5. การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) 

                ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุ
ดังต่อไปนี้ 
        (1) มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 
        (2) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
        (3) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
        (4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
        (5) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร 
 
 

การจำกัดสิทธิให้มกีำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแตว่ันเลือกตั้งคร้ังที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
หากในการเลือกตั้งคร้ังต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก  ให้นบัเวลาการจำกัดสิทธิคร้ังหลังนี้โดยนบัจาก             

วันที่มิไดไ้ปใช้สิทธิเลือกตัง้คร้ังใหม่ และหากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิคร้ังก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด                          
ให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 
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        (6) ได้รับคำส่ังจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 
        (7) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด 
 
 
 

 

     6. การเพ่ิมชื่อ – ถอนชื่อ 

 
 

     7. การตรวจสอบรายชื่อตนเองก่อนวันเลือกตั้ง 
              สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ได ้ณ ที่ว่าการอำเภอ 
องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการเลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสามารถตรวจรายชื่อจากเอกสารที่
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ส่งมายังเจ้าบ้านได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/6) 
              หากตรวจสอบแล้วพบว่าตนเองไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องต่อ                      
นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (ตามข้อ 8) 
 

    8. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง  
      (1) ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง 
      (2) แสดงหลักฐานการใช้สิทธิเลือกตั้ง  เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น 
(หลักฐานตามข้อ 5)  ต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ.1/5) และต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง (นายก อบต. และสมาชิก อบต.) 
     (3) รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกนายก อบต. และบัตรเลือกตั้งสมาชิก อบต.  

     (4) เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท  X  ลงในบัตรเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง  
                   - บัตรเลือกตั้งนายก อบต.  
                   - บัตรเลือกตั้งสมาชิก อบต.  

                    แต่ถ้าหากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด สามารถทำเคร่ืองหมายกากบาท  X  ในช่องไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใดก็ได้  
   (5) นำบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้ง (บัตรเลือกตั้งนายก อบต. 
ใส่หีบบัตรเลือกตั้งนายก อบต.  และบัตรเลือกตั้งสมาชิก อบต. ใส่หีบบัตรเลือกตั้งสมาชิก อบต. ) ด้วยตนเอง 
 

ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใชส้ิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบยีนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายในเจ็ดวันนบัจากวันเลือกตัง้ หรือทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
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หมายเหตุ    สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาด การดำเนินการจัดการเลือกตั้งและการ
ลงคะแนน จะเป็นการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะมีการนำมาตรการ                   
การป้องกันต่างๆ เช่น การใช้เจลแอลกฮอล์  ฉากกั้น สเปรย์แอลกฮอล์ หน้ากากอนามัย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัย
ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกคน  
 

     9. ข้อห้ามหรือการกระทำต่างๆ ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดังนี้ 
    (1) มาตรา 34 “ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทำการใดๆ  โดยมิชอบด้วยหน้าที่
และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่ผู้สมัครใด ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กกต. มอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการ
กระทำนั้นได”้ 
    (2) มาตรา 48 “ห้ามมิให้ผ ู ้ใดดำเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื ่อประโ ยชน์                      
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ... เช่น การย้ายบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อบุคคลดังกล่าว มีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน , การย้ายบุคคลเข้ามา                   
ในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง , การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอม                 
จากเจ้าบ้าน (มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด ที่ กกต.
ประกาศกำหนด)    

   (มาตรา  125 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี”) 
    (3) มาตรา 65 “ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนน ให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือก 
 ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

              (3.1) จัดทำ ให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อ จะให้ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด
อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด  

              (3.2) ให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดย
อ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือ ศาสนสถาน อื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด  

              (3.3) ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริง  
              (3.4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเล้ียงผู้ใด  
              (3.5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย ด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด                   

ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด  
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           ...เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจที่กฎหมายบัญญัติไว้...หรือการประกาศ

นโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...” 

   (มาตรา  126 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 -10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี”) 
    (4) มาตรา 67 “ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง
หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสีย                   
ค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ...”  
                        (แต่ถา้เป็นหน่วยงานของรัฐ จะจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                   
ต้องแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม  ก่อนที่จะดำเนินการ)  

   (มาตรา  126 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 -10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี”) 

   (5) มาตรา 69 “ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ 
                       ในกรณีมีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ กกต. มีอำนาจสั่งให้
เจ้าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรอืเปลี่ยนแปลงแก้ไขการการทำดังกล่าว ในกรณีจำเป็นให้ กกต. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือส่ังให้ประจำกระทรวง ทบวง กรม ศาลากลาง จังหวัด หรือ
ที่ว่าการอำเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได”้  

   (มาตรา  126 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 -10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี”)              
    (6) มาตรา 70  “ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง  

   (มาตรา 129 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ)  

   (7) มาตรา 71 “การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะใน
สถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่ กกต. หรือผู้ซึ่ง กกต. มอบหมายกำหนด” 

   (มาตรา 132 “ผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไม่เป็นไปตามที่ กกต. หรือ
ผู้ซึ่ง กกต. มอบหมายกำหนดตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ   ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้นำส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความผิดได้เกิดขึ้น) 

   ** การดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการ
หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
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         (8) มาตรา 73 “ ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และความปรากฏต่อ 
กกต.ไม่ว่าโดยทางใดว่า การหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.นี้หรือ คำส่ัง ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ของ กกต. ให้ กกต.มีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน และมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที”  

   (มาตรา 129 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ)  

   ** การดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม                     
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
    (9) มาตรา 84 “ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน
หรือออกเสียงลงคะแนน” 

   (มาตรา  126 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 -10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี”) 
                   (10) มาตรา 85 “ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน” 

   (มาตรา  126 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 -10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี”) 
    (11) มาตรา 86 “ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่
ลงคะแนน” 

   (มาตรา  134 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี”) 
    (12) มาตรา 87 “ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด
ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง เพ่ือให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง” 

   (มาตรา  135 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ”) 
    (13) มาตรา 88 “ห้ามมิให้ผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิด
ไปจากความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง” 

   (มาตรา  126 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 -10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี”)              
    (14) มาตรา 89 “ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น 
เพ่ือให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือก หรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
       (มาตรา  135 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ”) 
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    (15) มาตรา 90 “ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดโดยไมม่ีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง                          
ณ ที่ดังกล่าวภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได”้ 

   (มาตรา  134 “ผู ้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท                      
หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี”) 
    (16) มาตรา 91 “ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเพื่อจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระทำการใดๆ เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน 
                         ผู้ใดมีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปไว้ในครอบครอง                    
โดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการ                 
ตามวรรคหนึ่ง” 

   (มาตรา  136 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี”) 
    (17) มาตรา 92 “ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้งหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่
ผู้สมัครผู้ใด 

   (มาตรา  126 “ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 -10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี              
     ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 92 ถ้าผู้นั้นได้แจ้งถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนั้นต่อ กกต. หรือผู้ซึ่ง 
กกต.มอบหมายก่อนถูกจับกุม ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสทิธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง” 
  (18) มาตรา 117 “ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกโดย
ไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน                           
2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 
  (19) มาตรา 118 “ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท และให้ศาลส่ังเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี” 
  (20) มาตรา 120 “ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 -10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี” 
  (21) มาตรา 121 “ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมอบจาก กปน. ชำรุด
หรือเสียหาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และมิให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์   
                         ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเลือกตั้งอัน
มิใช่เป็นการกระทำตามวรรคหนึ่ง และเป็นการกระทำโดยมีเจตนาเพื่อให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต 
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หรือเที่ยงธรรม  หรือกระทำการด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ หรือทำหรือใช้บัตรปลอม
เพ่ือใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี” 

(22) มาตรา 123 “ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตเลือกตั้ง  ในระหว่าง
เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน                
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   

(23) มาตรา 124 “ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ  เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง  
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต ่1 – 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนด 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น   

      ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 -10 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร   
ผู้นั้น” 
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