
  
 

เทศบาลมีหน้าที่บริการสาธารณะในเขตรับผิดชอบ  
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การดูแลการจราจร        
การจัดการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมแก่
ประชาชนรวมทั้งการจัดการสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็ก การบ ารุง
ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม  อันดีงาม    
ของท้องถิ่น ฯลฯ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาจากการเลือกตั้ง 

ผู้บริหาร 
 

สภาเทศบาล 

เทศบาล 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 

สมาชิกสภาเทศบาล นายยกเทศมนตรี 

      1. นายกเทศมนตรี 1 คน ใช้เขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง 
ด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
     2. สมาชิกสภาเทศบาลต าบล จ านวน 12 คน แบ่งเป็น 2 เขต
เลือกตั้ง เขตละไม่เกิน 6 คน ด ารงต าแหน่ง คนละ 4 ปี  

การได้มาซึ่งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ

มีสัญชาติไทยแต่ถ้าแปลงสัญชาติ
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
เลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกต้ัง 

 
และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วย 

การจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 

มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ป ี
ในวันเลือกตั้ง 

 

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

 บัตรประจ าประชาชน (ท่ีหมดอายุก็ใช้ได้) 
 บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานรัฐออกให้   

ท่ีมีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน เช่น 

 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 ใบขับขี่ 

 หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ฯลฯ 
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

บุคคลท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิเลือกตั้ง 
1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีน้ันจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 
3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยค าส่ังที่ชอบด้วยกฎหมาย 
4. วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
5. มีลักษณะอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ก าหนด 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน 
ตรวจสอบรายชื่อได้ท่ีว่าการอ าเภอหรือท่ีท าการเทศบาล          

ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้ง 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายัง
เจ้าบ้าน 
 

ก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน 
หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มี

รายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อ
บุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่น    
ค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอ       
เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ พร้อมน าส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือ
บัตรประจ าตัวอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย 
 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เน่ืองจากมีเหตุ
อันสมควร ให้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน
อ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นท่ีตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยท า
เป็นหนังสือซ่ึงต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชน และท่ีอยู่ตาม
หลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วัน
นับแต่วันเลือกตั้งสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไป
ยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น  ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น  ส.ว.  
2. สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. 
4. ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
5. ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น    
ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
6. ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น 
 

การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการ
เลือกตั้งนายยกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 

2. การเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ 
 

การแจ้งเหตุที่อาจไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

 

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อาจถูกจ ากัดสิทธิ์ดังนี ้

 

โครงสร้างการบริหาร 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 



 

1. ตรวจสอบรายช่ือ 
 ตรวจสอบรายช่ือและล าดับที่ จากบัญชีรายช่ือที่ประกาศไว้
หน้าท่ีเลือกตั้ง 
2. ยื่นหลักฐานแสดงตน 
 ยื่นบัตรประชาชน หรือบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. รับบัตรเลือกตั้ง 
 ลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตร
เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ 
 1) บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ 
 2) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
4. ท าเครื่องหมายกากบาท 
 เข้าคูหาลงคะแนนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท า
เครื่องมาย ดังนี้ 
 บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกผู้สมัครได้ 1 คน 
 บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกิน 6 คน 
 
 
 
 
5. หย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบด้วยตนเอง 
 น าบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบ
บัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง 

เวลาลงคะแนนเลอืกตั้ง 
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 
1. ผู้ใด ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเปน็ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง พยายามออกเสียง
ลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน 
2. ผู้ใด จงใจกระท าด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับ
จาก กปน. ช ารุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าดว้ย
ประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบตัรที่ใช้ได้ 
3. ผู้ใด ซึ่งมิได้มสีัญชาตไิทย เข้ามามีส่วนชว่ยเหลือในการเลือกตั้ง 
4. ผู้ใด เล่นหรือจัดให้มีการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการ
เลือกตั้ง 
5. ผู้ใด หาเสียงเลือกตังโดยวิธกีารใดๆ อันเป็นคุณ หรือ โทษ แก่
ผู้สมัคร นับตัง้แต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตั้ง 1 วัน จน
สิ้นสุดวนัเลือกตั้ง 
6. ผู้ใด ใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้
เห็นเครื่องหมายการลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 
7. ผู้ใด ขาย จ าหน่าย จา่ยแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขต
เลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตั้ง 1 วัน 
จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง 
8. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือจะยอมรับเงิน ทรัพย์สิน หรอื
ประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองและผู้อื่นเพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่
เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 
9. ผู้ใด กระท าการอันเปน็เท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใด
กระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามกฎหมายเลือกตั้งหรือเพื่อจะแกล้ง
ให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
10. ผู้ใด จงใจท าเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ทีบ่ัตรเลือกตั้งนอกจาก
เครื่องหมายที่ลงคะแนน 
11. ผู้ใด น าบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่เป็น
การกระท าตามหนา้ที่และอ านาจ 
 
 

 

 
 
 

เอกสารประชาสัมพันธก์าร

เลอืกตัง้ 
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 

28 มีนาคม 2564 
วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
และสมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 
187 หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

โทร. 054-886-410 ต่อ 11 โทรสาร 054-886-410  

 

หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเคร่ืองหมาย 
กากบาท (×) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง 

ห้ามมิให้ 

ขัน้ตอนการลงคะแนนเลือกตัง้ 

 
การกระท าผิดกฎหมายเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน 

 


