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คูมือประชาชนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง
และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง

วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563
เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หนวยเลือกตั้งที่ทานมีชื่ออยูเวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หนวยเลือกตั้งที่ทานมีชื่ออยูเวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หนวยเลือกตั้งที่ทานมีชื่ออยู

มีโทษจำคุก 1 – 10 ป และปรับ 20,000-200,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ป

ทุกเสียงคือพลัง รวมกันใชสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อสรางสรรคเมืองตรัง 

ทุกเสียงคือพลัง รวมกันใชสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อสรางสรรคเมืองตรัง 

วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563

เพจศูนยประสานงานการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง

คูมือเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง
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	 การปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นการที่รัฐบาลกระจายอำานาจ
ให้ประชาชนในท้องถิ ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย	เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบ
ต่อความต้องการของชุมชนได้สะดวก	รวดเร็ว	และตรงกับความประสงค์
ของชุมชนนั้น	โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นกลไกในการ
ทำาหน้าที่แทนรัฐบาล	การใช้อำานาจดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตามเจตนารมณ์	รวมทั้งก่อให้เกิดผลในลักษณะที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและท้องถิ่น
	 ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจ	จะเป็นผู้กำาหนดผู้แทนหรือตัวบุคคล
เข้าดำารงตำาแหน่งต่างๆ	เช่น	ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ซึ่งผู้แทนจะต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งและได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
ในท้องถิ่นนั้น

การปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงสร้างการบริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
	 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่	มีจังหวัดละ	1	แห่ง 
มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมท้ังจังหวัด โครงสร้างการบริหาร
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายบริหารและ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายบริหาร

ผู้บริหาร

นายก	อบจ.

ฝ่ายนิติบัญญัติ

สภา	อบจ.

ส.อบจ.

มาจากการเลือกตั้ง
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 ตามพ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. 2540 มาตรา 45	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี

อำานาจหน้าที่ดำาเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ดังต่อไปนี้

	 (1)		 ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

	 (2)	 จัดทำาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	และประสาน 

การจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

	 (3)	 สนับสนุนสภาตำาบลและราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน

	 (4)	 ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำาบล

และราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

	 (5)		 แบ่งสรรเงินซึ ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำาบลและ

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

	 (6)	 อำานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2498		เฉพาะภายในเขตสภาตำาบล

	 (7)	 คุ้มครอง	ดูแล	และบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

	 (7	ทวิ)		บำารุงรักษาศิลปะ	จารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

	 (8)		 จัดทำากิจการใดๆ	อันเป็นอำานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น

อื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด	และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จัดทำา	ทั้งนี้ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

	 (9)	 จัดทำากิจการอื ่นใดตามที ่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้หรือ

กฎหมายอื่นกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  

อำานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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บรรดาอำานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง	หรือราชการส่วนภูมิภาค
อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้	ทั ้งนี ้	ตามที่กำาหนดในกฎ
กระทรวง
 ตามพ.ร.บ. กำาหนดแผน และขั ้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา	16	
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง	ดังนี้
	 (1)				การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	และประสานการจัดทำา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด
	 (2)				การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน
	 (3)				การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
	 (4)				การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
	 (5)				การคุ้มครอง	ดูแล	และบำารุงรักษาป่าไม้	ท่ีดิน	ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	 (6)				การจัดการศึกษา
	 (7)				การส่งเสริมประชาธิปไตย	ความเสมอภาค	และสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน
	 (8)				การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
	 (9)				การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
	 (10)		การจัดตั้งและดูแลระบบบำาบัดน้ำาเสียรวม
	 (11)		การกำาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
	 (12)		การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
	 (13)		การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำา
	 (14)		การส่งเสริมการท่องเที่ยว
	 (15)		การพาณิชย์	การส่งเสริมการลงทุน	และการทำากิจการไม่ว่าจะ
ดำาเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
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	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	มีอำานาจกำากับดูแลการปฏิบัติราชการของ	อบจ.	
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

การกำากับดูแล

	 (16)		การสร้างและบำารุงรักษาทางบกและทางน้ำาที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
	 (17)		การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
	 (18)		การส่งเสริมการกีฬา	จารีตประเพณี	และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน
	 (19)		การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด	การรักษาพยาบาล	การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
	 (20)		การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
	 (21)		การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
	 (22)		การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	 (23)		การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
	 (24)		จัดทำากิจการใดอันเป็นอำานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต	และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำา	
ท้ังน้ี	ตามท่ี	คณะกรรมการประกาศกำาหนด
	 (25)		สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ	หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
	 (26)		การให้บริการแก่เอกชน	ส่วนราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
	 (27)		การสังคมสงเคราะห์	และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	สตรี	คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
	 (28)		จัดทำากิจการอื่นใดตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้หรือ
กฎหมายอื่นกำาหนดให้เป็นอำานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 (29)		กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกำาหนด
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 นายก	อบจ.	และ	ส.อบจ.	มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

โดยมีที่มา	ดังนี้

 1.  นายก อบจ.	ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

 2. ส.อบจ.			 ใช้เขตอำาเภอเป็นเขตเลือกต้ัง	ในกรณีท่ีอำาเภอใด

มีสมาชิกเกิน	 1	 คน	 ให้แบ่งเขตอำาเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจำานวน	

ส.อบจ.	ที่จะพึงมีในอำาเภอนั้น	และมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ	1	คน	

	 	 ส.อบจ.	 มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	 ซึ่งแต่ละ

จังหวัดจะมี	 ส.อบจ.	 จำานวนเท่าใดนั้น	 ขึ้นอยู่กับจำานวนราษฎรของ

จังหวัดนั้น	โดยกำาหนดไว้ดังนี้

            จำานวนราษฎร       จำานวน ส.อบจ.

				ไม่เกิน	500,000	คน	 	 	 	 24	คน

				เกิน	500,000	คน		แต่ไม่เกิน	1	ล้านคน	 	 30	คน

				เกิน	1	ล้านคน		แต่ไม่เกิน	1.5	ล้านคน	 	 36	คน

				เกิน	1.5	ล้านคน		แต่ไม่เกิน	2	ล้านคน	 	 42	คน

				เกิน	2	ล้านคนขึ้นไป	 	 	 	 48	คน

การได้มาซึ่งนายก อบจ. และ ส.อบจ.

องค์ประกอบของ ส.อบจ.

	 จังหวัดตรังมีจำานวนราษฎรเกิน	500,000	คน	แต่ไม่เกิน	1	ล้านคน	
มีส.อบจ.	ได้	30	คน
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	 กำาหนดนโยบายให้ไม่ขัดต่อกฎหมาย	รับผิดชอบในการบริหาร

ราชการเป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อบัญญัติและนโยบาย

สั่ง	อนุญาต	และอนุมัติเกี่ยวกับราชการ	อบจ.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่

กฎหมายบัญญัติ	และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง	อบจ.

	 โดยมีปลัด	อบจ.	เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง	อบจ.

รองจากนายก	อบจ.	และรับผิดชอบควบคุมดูแลข้าราชการประจำาของ

อบจ.	ให้เป็นไปตามนโยบาย	และมีอำานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย

กำาหนด	หรือตามที่	นายก	อบจ.	มอบหมาย

วาระการดำารงตำาแหน่ง

หน้าที่และอำานาจของ นายก อบจ.

นายก อบจ.
	 มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ	4	ปีนับแต่วันเลือกตั้ง	แต่จะดำารง

ตำาแหน่งติดต่อกันเกิน	2	วาระไม่ได้	ในกรณีดำารงตำาแหนงไม่ครบ	4	ปี

ก็ให้ถือว่าเป็น	1	วาระ	และเม่ือได้ดำารงตำาแหน่ง	2	วาระติดต่อกันแล้วจะ

ดำารงตำาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา	4	ปีนับแต่วันพ้นตำาแหน่ง

ส.อบจ.
	 อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	มีกำาหนดคราวละ	4	ปี

นับแต่วันเลือกตั้ง
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	 ในการเลือกตั้งนายก	อบจ.	หรือ	ส.อบจ.	ประชาชนจะสามารถ

ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

 ¹ªÒªÐÃ»ÇÑµÓ̈ÐÃ
»ÃµÑº

Thai National ID Card
¹ªÒªÐÃ»ÇÑµÓ̈ÐÃ»

¢Åà

ÅØ¡ÊÁÒ¹/Íè×ª
0 0000 00000 00 0¹Ò§ÊÒÇxxx  xxxx

à¡Ô´ÇÑ¹·Õè  xx xx xxxx
‹ÙÂÍèÕ· xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx

x xx xxxx
ÃµÑº¡ÍÍ¹ÑÇ

Nam e  M iss  xxxxxxLast nam e xxxxxx

Date of Birth xx xxx xxxx

x xx xxxxDate of Issue
)ÃµÑº¡ÍÍ¹Ò§¡Ñ¹¾

ÒŒ̈à(
x xx xxxx

ÃµÑº¡ÍÍ¹ÑÇx xx xxxxDate of Expiry

และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำาหนด

มีสัญชาติไทย	แต่ถ้าแปลง

สัญชาติต้องได้สัญชาติไทย

มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี

มีอายุไม่ต่ำากว่า	18	ปี	

ในวันเลือกตั้ง

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง

มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	1	ปี

นับถึงวันเลือกตั้ง
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	 บุคคลท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี	ในวันเลือกต้ังเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้

ใช้สิทธิเลือกตั้ง

	 1.เป็นภิกษุ	สามเณร	นักพรตหรือนักบวช

	 2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด

แล้วหรือไม่

	 3.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำาสั่งที่ชอบด้วย

กฎหมาย

	 4.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 5.มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นกำาหนด

บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

บัตรประจำาตัวประชาชน	(บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำาตัวประชาชน	เช่น	

	 บัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 ใบขับขี่

	 หนังสือเดินทาง	(พาสปอร์ต)	ฯลฯ
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 ¹ªÒªÐÃ»ÇÑµÓ̈ÐÃ»ÃµÑº
Thai Nationa

l ID Card

¹ªÒªÐÃ»ÇÑµÓ̈ÐÃ»¢Åà

ÅØ¡ÊÁÒ¹/Íè×ª

0 0000 0
0000 00 

0

¹ÒÂxxxx 
 xxxxx

xxxx xx xx  èÕ·¹ÑḈÔ¡à

‹ÙÂÍèÕ· xxx  xxx
x xxxx x

xxxx

xxx
4552 .Â.ÔÁ 4 ÃµÑº¡ÍÍ¹ÑÇ

Nam e  M iss
  xxxxxx

Last nam e 
xxxxxx

xxxx xxx xx htriB fo etaD

4 June 201
1

Date of Issu
e

)ÃµÑº¡ÍÍ¹Ò§¡Ñ¹¾ÒŒ̈à(

0652 .Â.ÔÁ 2 ÃµÑº¡ÍÍ¹ÑÇ
2 June 201

7

Date of Exp
iry




Thai National ID Card



Iden cation Num ber

 


‹ xxx  xxxx xxxx xxxxxxxx

x xx xxxx


Nam e  M iss  xxxxxxLast nam e xxxxxx

Date of Birth xx xxx xxxx

Date of Issue
Œ


x xx xxxx

x xx xxxxDate of Expiry

1.

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (วันสุดท้าย 9 ธ.ค. 63)

	 หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่อ

อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	หรือ	เจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคล

อ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ย่ืนคำาร้องต่อ

นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินเพ่ือขอเพ่ิมช่ือ-ถอนช่ือ

พร้อมนำาสำาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำาตัว

อื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน (ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 63)

	 ตรวจสอบรายช่ือได้ท่ีศาลากลางจังหวัด	หรือท่ีว่าการอำาเภอ

	อบจ.ตรัง	ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน (ตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง)

	 ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

มายังเจ้าบ้าน

2. การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
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มีกิจธุระจำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ	 หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทาง

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า	100	กิโลเมตร

ได้รับคำาสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่	กกต.	กำาหนด

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

เหตุจำาเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

	 		ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้	เนื่องจากมีเหตุ

อันสมควร	ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำาเภอ

หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	โดยทำาเป็นหนังสือ

ซึ่งต้องระบุเลขประจำาตัวประชาชน	และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน

ภายใน	7	วันก่อนวันเลือกต้ัง	(วันท่ี	13	–	19	ธ.ค.2563)	หรือภายใน	7	วันนับแต่

วันเลือกตั้ง	(วันที่	21	–	27	ธ.ค.2563)	สามารถแจ้งด้วยตนเอง	หรือมอบ

หมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน	หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว	หากในวันเลือกตั้ง 

เหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้



13

1

2

3

4

5

6

สมัครรับเลือกตั้งเป็น	ส.ส.	หรือ	ส.ถ.หรือ	ผ.ถ.	
หรือสมัครรับเลือกเป็น	ส.ว.

สมัครรับเลือกเป็นกำานันและผู้ใหญ่บ้าน

เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน	ส.ถ.	หรือ	ผ.ถ.

ดำารงตำาแหน่งข้าราชการการเมือง	
และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

ดำารงตำาแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น	เลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น	ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น	ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น	ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น	หรือคณะ
ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

ดำารงตำาแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น	
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น	และเลขานุการ
รองประธานสภาท้องถิ่น

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำากัดสิทธิ ดังนี้

การถูกจำากัดสิทธิ กำาหนดเวลาครั้งละ 2 ปี
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 กกต.	ได้จัดให้มีการอำานวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนน 

แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	หรือ	ผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษหรือ	จัดให้มี

การช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกำากับดูแลของ

กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง	(กปน.)

 ในการช่วยเหลือดังกล่าว	ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนน 

ด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น	เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทำาให้

ไม่สามารถทำาเคร่ืองหมายลงในบัตรเลือกต้ังได้	ให้บุคคลอ่ืนหรือ	กรรมการ

ประจำาหน่วยเลือกตั้ง	เป็นผู้กระทำาการแทน	โดยความยินยอมและเป็น

ไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ	หรือผู ้สูงอายุนั ้น	ทั ้งนี ้

ให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

§éÑµ¡Í×ÅàÃµÑº
§éÑµ¡Í×Åàµ¢à§‹ºáººá

§éÑµ¡Í×ÅàÃµÑº
Íè×ªÂÒÃÕªÞÑºººá

. 

 ¹ªÒªÐÃ»ÇÑµÓ̈ÐÃ»ÃµÑº Thai National ID Card
¹ªÒªÐÃ»ÇÑµÓ̈ÐÃ»¢Åà

ÅØ¡ÊÁÒ¹/Íè×ª

0 0000 00000 00 0
Ṍã̈  ̈ãÙª ÇÒÊ§Ò¹

5252 .¤.Á 1  èÕ·¹ÑḈÔ¡à

‹ÙÂÍèÕ· xxx  xxxx xxxx xxxxx
xxx
4552 .Â.ÔÁ 4
ÃµÑº¡ÍÍ¹ÑÇ

Nam e  M iss  Choojai
Last nam e  Jaidee

Date of Birth 1 Jan 1982

4 June 2011
Date of Issue )ÃµÑº¡ÍÍ¹Ò§¡Ñ¹¾ÒŒ̈à(

0652 .Â.ÔÁ 2
ÃµÑº¡ÍÍ¹ÑÇ

2 June 2017
Date of Expiry

การอำานวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง
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ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
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  5

  4

เข้าคูหาลงคะแนนทำาเครื่องหมายกากบาท	(X)	

ลงในช่องทำาเครื่องหมายดังนี้

    บัตรเลือกตั้งนายก อบจ. 

	 เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน

    บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. 

	 เลือกผู้สมัคร	ส.อบจ.	ได้ไม่เกินหนึ่ง

หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด	ให้ทำาเครื่องหมายกากบาท	(X)	

ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด	แล้วพับบัตรเลือกตั้ง

นำาบัตรเลือกต้ังท่ีพับเรียบร้อยแล้ว

หย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง

ด้วยตนเอง

เวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
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ห้ามมิให้

1	 ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียง

	 ลงคะแนน	หรือออกเสียงลงคะแนน

2	 ผู้ใดจงใจกระทำาด้วยประการใดๆ	ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับจาก

 กรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง	ชำารุดหรือเสียหาย	หรือให้เป็นบัตรเสีย
						หรือกระทำาด้วย	ประการใดๆ	แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

3		 ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง

4	 ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ	เกี่ยวกับผล
						การของเลือกตั้ง

5 ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ	อันเป็นคุณหรือเป็นโทษ
						แก่ผู้สมัคร	นับต้ังแต่เวลา	18.00	น.	ของวันก่อนวันเลือกต้ังหน่ึงวัน
	 จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

การกระทำาผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
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6		 ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็น
	 เครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

7		 ผู้ใดขาย	จำาหน่าย	จ่ายแจก	หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง 
		 ในระหว่างเวลา	18.00	น.	ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน	จนถึง
	 เวลา	18.00	น.	ของวันเลือกตั้ง

8		 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียก	รับ	หรือยอมจะรับเงิน	ทรัพย์สินหรือ
	 ประโยชน์อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น	เพื่อลงคะแนนเลือกหรือ
	 ไม่เลือกผู้สมัครใดหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด

9	 ผู้ใดกระทำาการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใด
	 กระทำาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง	หรือเพื่อจะ
	 แกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	หรือสิทธิสมัคร
	 รับเลือกตั้ง

10		 ผู้ใดจงใจทำาเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง	นอกจาก
	 	 เครื่องหมายที่ลงคะแนน

11		 ผู้ใดนำาบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง	เว้นแต่เป็นการ
	 	 กระทำาตามหน้าที่และอำานาจ



19



20

การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ไม่สุจริตส่งผลเสียหายอย่างไร

ทำาลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย

กกต.	อาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่	ทำาให้ท้องถิ่นต้องใช้งบประมาณ

ซึ่งมาจากภาษีของพวกเรา	เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ทำาให้สิ้นเปลือง

งบประมาณ

ได้ผู้แทนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่ามุ่งพัฒนา

ท้องถิ่น

ประชาชนและท้องถิ่นจะไม่ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหา	และพัฒนา

อย่างแท้จริง

20
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:	วันรับสมัครเลือกตั้ง	ณ	โรงยิม	4000	ที่นั ่ง

		สนามกีฬาทุ่งแจ้ง

:	ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร

:	ประกาศกำาหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง

		ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

:	วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

:	วันสุดท้ายการเพิ่มชื่อ	ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

:	แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

:	วันเลือกตั้ง

:	แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

:	ประกาศผลการเลือกตั้ง	กรณีไม่มีร้องเรียน

แผนการเลือกตั้ง
ส.อบจ. และนายก อบจ. 63

2-6	พ.ย.	63

13	พ.ย.	63

24	พ.ย.	63

4		ธ.ค.	63

9		ธ.ค.	63

13-19	ธ.ค.	63

20	ธ.ค.	63

21-27	ธ.ค.	63

19	ม.ค.	64
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คูมือประชาชนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง
และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง

วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563
เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หนวยเลือกตั้งที่ทานมีชื่ออยูเวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หนวยเลือกตั้งที่ทานมีชื่ออยูเวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หนวยเลือกตั้งที่ทานมีชื่ออยู

มีโทษจำคุก 1 – 10 ป และปรับ 20,000-200,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ป

ทุกเสียงคือพลัง รวมกันใชสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อสรางสรรคเมืองตรัง 

ทุกเสียงคือพลัง รวมกันใชสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อสรางสรรคเมืองตรัง 

วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563

เพจศูนยประสานงานการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง

คูมือเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง


