คำ�นำ�

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำ�นาจเกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การออกเสียง
ประชามติ  และการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม  และชอบด้วยกฎหมาย
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การเลือกตั้งท้องถิ่น สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดทำ�ชุด
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  โดยแยกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่สำ�คัญ ได้แก่
1. 108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ทางการเมือง
3. ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง การหาเสียงและค่าใช้จ่าย
ในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
4. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เจ้ า พนั ก งานผู้ ดำ � เนิ น การ
เลือกตั้งและกระบวนการลงคะแนนเลือกตั้ง
5.    ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง
6.    ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เจ้ า พนั ก งานผู้ ดำ � เนิ น การเลื อ กตั้ ง
และกระบวนการลงคะแนนเลือกตั้งเล่มนี้ เขียนโดย นายชัชวาล สุขหล้า
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมความเป็นพลเมืองนายสาโรช ไพเราะ ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ นายศิริชัย วิริยพงษ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัดนครราชสีมา นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัดสระแก้ว
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมายและคดี หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป จะได้ศึกษาเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การเลือกตั้งท้องถิ่นตามสมควรและได้รับความร่วมมือแกนนำ�และเครือข่าย
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่   เพื่อประโยชน์
ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต่อไปสำ�นักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้
พฤษภาคม  2562
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ตอนที่ 1 ความสำ�คัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกระจายอำ�นาจของรัฐบาล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมาย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการ
ของชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว  และตรงกับความประสงค์ของชุมชนนัน้   โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นกลไกในการทำ�หน้าทีแ่ ทนรัฐบาล  เพือ่ ให้การใช้อ�ำ นาจ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
รวมทั้งก่อให้เกิดผลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น
ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำ�นาจจะเป็นผู้กำ�หนดตัวบุคคลที่จะเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
สำ�คัญต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งจะมาใช้อำ�นาจแทน
ประชาชนโดยการดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องเป็นพลเมืองของท้องถิ่นนั้น จะต้อง
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นองค์กรของประชาชนอย่างแท้จริง  
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ตอนที่ 2 คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ (1)
จากความสำ�คัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งผู้ที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่ง
สำ�คัญต่าง ๆ ทั้งในด้านบริหารหรือนิติบัญญัติ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อใช้อำ�นาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะต้องเป็นประชาชนในท้องถิ่น
และต้องได้รบั ความเห็นชอบ โดยผ่านการเลือกตัง้ จากประชาชนในท้องถิน่ นัน้
การเลือกตัง้ เป็นกระบวนการทีป่ ระชาชนได้ใช้สทิ ธิของตนเองลงคะแนน
เลือกตัวแทนเพื่อไปทำ�หน้าที่แทนตนในการปกครองทั้งระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่น ดังนั้น คุณสมบัติของผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตัวแทนได้นั้นจึงต้อง
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นพลเมืองของประเทศ หรือของชุมชนท้องถิ่นนั้น
นอกจากนัน้ แล้ว การกำ�หนดคุณสมบัตอิ น่ื ๆ จะต้องยึดโยงและมีความสัมพันธ์
กับพืน้ ทีต่ ลอดจนคำ�นึงถึงความสามารถของบุคคล โดยการกำ�หนดคุณสมบัติ
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จะต้องไม่ถกู จำ�กัดภายใต้ความแตกต่างใด ๆ ในฐานะพลเมือง
ของประเทศหรือชุมชนนัน้ ๆ
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ตอนที่ 3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (2)
คำ�ว่า “คุณสมบัติ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้
ความหมายไว้วา่ คุณงามความดี คุณลักษณะประจำ�ตัวของบุคคล ลักษณะประจำ�
ของสิ่งนั้น ๆ จากความหมายดังกล่าว คงแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติ เป็นลักษณะ
ที่มีอยู่ในตัวของบุคคลนั้น ดังนั้น การกำ�หนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมีสิทธิ
เลือกตั้งจึงเป็นการกำ�หนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมีสิทธิเลือกตั้ง จึงเป็นการ
กำ�หนดลักษณะประจำ�ตัวของบุคคล ที่จะต้องมีครบถ้วนก่อนที่จะใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามที่กฎหมายกำ�หนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งจะสามารถลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้ง
ได้นน้ั จึงมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ดังจะเห็นได้จากการขาดคุณสมบัตหิ รือไม่มคี ณ
ุ สมบัติ
ในการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกเพื่อเลือกตั้ง
ตัวแทนได้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 ได้กำ�หนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยแปลงสัญชาติต้องได้
สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.  อายุไม่ต่ำ�กว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน                 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
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ตอนที่ 4 คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ (3)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นคุณลักษณะประจำ�ตัวของบุคคล                     
ซึ่งต้องมีมาก่อน และครบถ้วนจึงสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ แม้ถ้าบุคคลนั้น                          
จะมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ตามทีก่ �ำ หนดไว้แล้วก็ตาม หากในวันเลือกตัง้ บุคคลนัน้
มีลักษณะบางประการลักษณะใด ลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นหรือมีขึ้น ถือเป็นลักษณะ
ต้องห้ามสำ�หรับบุคคลนั้นที่กฎหมายห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้กำ�หนดว่าบุคคลที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่
1. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำ�สั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
4. อยูใ่ นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ไม่วา่ คดีนน้ั จะถึงทีส่ ดุ หรือไม่
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ตอนที่ 5 เจ้าพนักงานผู้ดำ�เนินการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำ�หนดว่าสมาชิก
สภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้ง
หรือมาจากความเห็นชอบของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือในกรณีองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะได้มาด้วยวิธีการอื่นก็ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจตนารมย์
ของรัฐธรรมนูญย้ำ�ชัดเจนว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ควรมาจาก
ความเห็นชอบของประชาชน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งนอกจากจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัดแล้วพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำ�หนดว่า
เมื่ อ มี ก รณี ต้ อ งมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ใด
ให้ หั ว หน้ า พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น
เป็นผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน่ หมายความว่า
ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตำ�แหน่งนั่นเอง
แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นหลักประกันในความสุจริตและเที่ยงธรรม
ของการจัดการเลือกตั้ง หากพบว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นใดมีส่วนได้เสีย
กับผูส้ มัครรับเลือกตัง้ หรือมีพฤติการณ์อนั ควรเชือ่ ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สจุ ริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง หรือมีเหตุจำ�เป็นใด คณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจแต่งตัง้ ปลัดจังหวัด นายอำ�เภอหรือปลัดอำ�เภอ เป็นผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้
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ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แทน ก็ได้ผอู้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการรับสมัครเลือกตัง้ ดำ�เนินการเกีย่ วกับ
การลงคะแนน นับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนน และนอกจากนี้
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้อำ�นวยการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมี
อำ�นาจในการประกาศกำ�หนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง แต่งตั้งและจัดอบรม
เจ้าพนักงานผู้ดำ�เนินการเลือกตั้ง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และดำ�เนินการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อีกด้วย
ผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ผอ.กกต.ท้องถิ่น เปรียบเสมือนแม่บ้านที่จะช่วยขับเคลื่อนและดำ�เนินการ
จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย
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ตอนที่ 6 เจ้าพนักงานผู้ดำ�เนินการเลือกตั้ง
วันนีเ้ ราจะมาพูดกันถึงผูท้ ม่ี บี ทบาทสำ�คัญในการจัดการเลือกตัง้ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม อีกตำ�แหน่งหนึง่ นัน่ คือ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการเลือกตัง้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละครัง้ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากกลุม่ บุคคลสองประเภทคือ กลุม่ แรกแต่งตัง้ จากข้าราชการและเจ้าหน้าทีอ่ น่ื
ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้งหรือในเขตอำ�เภอท้องที่
ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ตัง้ อยู่ และกลุม่ ทีส่ องแต่งตัง้ จากบุคคลผูม้ สี ทิ ธิ
เลือกตัง้ ซึง่ มิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีอ่ น่ื ของรัฐ ทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาอยูใ่ นจังหวัด
หรืออำ�เภอนัน้ อีกไม่เกินสองคน โดยห้ามแต่งตัง้ จากข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้ อ งถิ ่ น หรื อลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จ ำ�นวน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมี
จำ�นวนเท่าใดนัน้ ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ กำ�หนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ คือการเสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการกำ�หนดหน่วยเลือกตัง้
ทีเ่ ลือกตัง้ การตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และ
การเพิม่ ชือ่ หรือถอนชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ กำ�กับดูแลและอำ�นวยการการเลือกตัง้
การลงคะแนนเลือกตัง้ การนับคะแนนเลือกตัง้ และการประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตัง้ รวมทัง้ กำ�หนดสถานทีร่ วบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของ
ทุกหน่วยเลือกตัง้ และรายงานผลการเลือกตัง้ ให้ผอู้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�
จังหวัดเพือ่ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการการเลือกตัง้
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คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจำ � องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ก็คอื ตัวแทนของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีจ่ ะช่วยกำ�กับ ติดตาม และดูแล
การเลือกตัง้ ในท้องถิน่ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม นัน่ เอง
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ตอนที่ 7 กรรมการประจำ�หน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ�ที่เลือกตั้ง (รปภ.)
ในการออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น หรื อ ผู้บ ริ ห าร
ท้องถิ่นของแต่ละหน่วยเลือกตั้งนั้น บุคคลผู้มีบทบาทสำ�คัญคือเจ้าพนักงาน
ผูด้ �ำ เนินการเลือกตัง้ ซึง่ ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. 2562 กำ�หนดว่าก่อนวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
ให้ผอู้ �ำ นวยการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ ผอ.กกต.ท้องถิน่
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า กกต.ท้องถิ่น แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด�ำ เนินการเลือกตัง้ 2 ตำ�แหน่งด้วยกัน
ตำ�แหน่งแรกเรียกว่า “คณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ ” หรือ กปน.
จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการออกเสียงลงคะแนนในทีเ่ ลือกตัง้
และนับคะแนนของหน่วยเลือกตัง้ แต่ละแห่ง
ส่วนตำ�แหน่งที่สอง เรียกว่า “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ�
ทีเ่ ลือกตัง้ ” หรือ รปภ. อย่างน้อย 2 คนเพือ่ ทำ�หน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งทั้งสอง
ตำ�แหน่งกฎหมายกำ�หนดให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จนพ้นจากภารกิจหน้าที่
อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากในบางครัง้ การเลือกตัง้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อาจมีการเลือกพร้อมกันทั้งตำ�แหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตัง้ จึงอาจกำ�หนดให้มกี ารแต่งตัง้ กปน. มากกว่า 5 คน
ต่อหน่วยเลือกตัง้ ก็ได้
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นอกจากนี้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง กปน. และ รปภ. สำ�หรับการ
เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เราคุ้นชิน
เช่น รปภ. อาจเข้ามาช่วยปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่วยเลือกตัง้ ในภารกิจหน้าทีข่ อง กปน.
ก็ได้จากเดิมที่เราเห็น รปภ. จะทำ�หน้าที่เพียงรักษาความสงบเรียบร้อยเพียง
อย่างเดียว หรือ กรณี กรรมการประจำ�หน่วยมาปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ครบตามที่ ผอ.กกต.
ท้องถิน่ แต่งตัง้ ไว้ เดิมที ให้ กปน. ทีเ่ หลืออยูแ่ ต่งตัง้ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทำ�หน้าทีแ่ ทน
จนกว่าบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะมาปฏิบตั หิ น้าที่ แต่ในกฎหมายใหม่ กรณีน้ี
กปน. ต้องรายงานให้ ผอ.กกต.ท้องถิน่ แต่งตัง้ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มาทำ�หน้าทีแ่ ทน กปน.
จะแต่งตั้งกันเองไม่ได้อีกแล้ว ทั้งนี้ ก็เพื่อทำ�ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
และเทีย่ งธรรม นัน่ เอง
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ตอนที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในอดีตที่ผ่านมา
เรามักจะคุ้นชินกับคำ�ว่า “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ�ที่เลือกตั้ง”
หรือ รปภ. แต่ในการเลือกตัง้ ครัง้ ต่อไปเราจะได้ยนิ ชือ่ “เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
สงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง” เพิ่มมาอีกตำ�แหน่งหนึ่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำ�หนดว่าให้ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอำ�เภอ  จัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตัง้
ตามที่ ผู้ อำ � นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจำ � องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ร้ อ งขอ
โดยให้ มีห น้ า ที่รัก ษาความปลอดภั ย และความเรี ย บร้ อ ยภายในเขตเลื อ กตั้ง
อำ�นวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจร รวมทัง้ สนับสนุนและช่วยเหลือ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และผูอ้ �ำ นวยการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ เป็นผูร้ บั แจ้ง
กรณีมผี รู้ อ้ งว่ามีการทำ�ผิดกฎหมายเลือกตัง้ ท้องถิน่
จะเห็นได้วา่ ภารกิจของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตัง้ นี้
ไม่ได้ปฏิบตั งิ านประจำ�  ณ สถานทีเ่ ลือกตัง้ เหมือน รปภ. บทบาทอำ�นาจหน้าที่
จึงไม่ทับซ้อนกัน แต่เป็นแรงเสริมอีกแรงหนึ่งในการทำ�ให้การเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
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ตอนที่ 9 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
ในวันเลือกตัง้ เมือ่ ถึงเวลา  08.00 น. ประธานกรรมการประจำ�หน่วย
เลือกตั้งได้กล่าวเปิด การออกเสียงลงคะแนนแล้ว การใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อและลำ�ดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้
หน้าทีเลือกตั้ง
2. ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
3. หลักฐานในการขอใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ได้แก่ บัตรประจำ�ตัวประชาชน
หรือบัตรประจำ�ตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐทีม่ รี ปู ถ่าย และหมายเลขประจำ�ตัวประชาชนของผูถ้ อื บัตร
4. รับบัตรเลือกตัง้ ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ลงลายมือชือ่ หรือพิมพ์ลายนิว้ มือ
ในบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และทีต่ น้ ขัว้ บัตรเลือกตัง้ แล้วรับบัตรเลือกตัง้
และหลักฐานแสดงตน เพือ่ ไปออกเสียงลงคะแนน
5. ทำ�เครือ่ งหมายกากบาท เมือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ได้รบั บัตรเลือกตัง้ แล้ว
ให้ไปยังคูหาลงคะแนนแล้วทำ�เครือ่ งหมายกากบาท (x) เลือกผูส้ มัครได้ไม่เกิน
จำ�นวนสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ หากไม่ตอ้ งการเลือกผูส้ มัครผูใ้ ด
ให้ท�ำ เครือ่ งหมายกากบาท (x) ในช่องไม่เลือกผูส้ มัครผูใ้ ด
6. นำ�บัตรเลือกตัง้ หย่อนลงใส่ลงในหีบบัตรเลือกตัง้ เมือ่ ทำ�เครือ่ งหมาย
ลงในบัตรเลือกตัง้ เสร็จแล้ว นำ�บัตรเลือกตัง้ ทีพ่ บั เรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตร
เลือกตัง้ ด้วยตนเอง
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ตอนที่ 10 การนับคะแนนและ
การประกาศผลการนับคะแนน
1. เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว กปน. ต้องนับคะแนนโดยเปิดเผยและ
ห้ามเลือ่ นหรือประวิงเวลา
2. ระหว่างการนับคะแนนห้ามมิให้ผใู้ ด ซึง่ ไม่มอี �ำ นาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
กระทำ�การใด ๆ ต่อบัตรเลือกตัง้
3. การวินิจฉัยบัตรดี + เสีย เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
4. เมื่อรวมผลคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จแล้ว ให้ กปน. ประกาศผล
การนับคะแนนของหน่วยเลือกตัง้ นัน้ และรายงานผลต่อ กกต. ท้องถิน่ เพือ่ รวบรวม
ผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง เพื่อประกาศผลการนับคะแนน
ของเขตเลือกตัง้ นัน้ ต่อไป
5. ผูส้ มัครทีจ่ ะได้รบั เลือกตัง้ ต้องได้คะแนนอยูใ่ นลำ�ดับทีจ่ ะได้รบั เลือก
ตามจำ�นวนทีจ่ ะพึงมีในเขตเลือกตัง้ นัน้ และได้รบั คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่
ไม่เลือกผูใ้ ด
6. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใด มีผสู้ มัครไม่เกินจำ�นวนทีจ่ ะพึงมี
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ผูจ้ ะได้รบั เลือกต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียง
ทีไ่ ม่เลือกผูใ้ ด
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7. การคัดค้านการเลือกตัง้ ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ หรือผูส้ มัครยืน่ คำ�คัดค้าน
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึง 30 วัน นับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้ง ยกเว้นคัดค้านเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้ง
จนถึง 180 วัน นับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตัง้
8. การคัดค้านเกีย่ วกับการนับคะแนนให้คดั ค้านระหว่างทีย่ งั นับคะแนน
ไม่แล้วเสร็จ การคัดค้าน การรวมคะแนนให้คดั ค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนน
ทีห่ น่วยลงคะแนน
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ตอนที่ 11 การเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
1. ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้า กกต.  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้สมัครผู้ใดทำ�หรือเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นทำ�  สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจทำ�ให้
การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม  หรือรู้แล้วไม่ระงับการกระทำ�นั้น  
ให้ กกต. สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่เกินหนึ่งใบ (ใบส้ม)
2. ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่า
การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
มิได้เป็นผู้กระทำ�หรือรู้เห็นกับการกระทำ�นั้นให้ กกต. มีอำ�นาจสั่งให้
เลือกตัง้ ใหม่ (ใบเหลือง)
3. เมื่อ กกต. สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้ใดแล้ว  ให้ยื่นคำ�ร้อง
ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(ใบแดง) หรือถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ�)  แล้วแต่กรณี  เป็นเวลาสิบปี
4. เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามี
ผู้กระทำ�ให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ กกต.
ยื่นคำ�ร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ (ใบแดง) หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ (ใบดำ�) กับผูก้ ระทำ�นัน้   
แล้วแต่กรณี  เป็นเวลาสิบปี
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