องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงชัย
อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทร 043-029505
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 49 และมาตรา 50 สายด่วนกกต.1444
ประกอบพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 )
พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ทวิ และ 58/1 ได้กาหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตัง้ ดังนี้
คุณสมบัตผิ ู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตัง้
สาหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี นับถึงวัน
เลือกตัง้
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรบริหารส่วนตาบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
4. สาหรับผู้ท่จี ะสมัครรับเลือกตัง้ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกรัฐสภา

ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
1. ติดยาเสพติดให้โทษ
2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3. เป็นเจ้าของหรือผูถ้ ือหุน้ ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
4. เป็นบุคคลผูม้ ีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) เป็นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช (2) อยู่ระหว่างถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ และ (4) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5. อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง
6. ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
7. เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
วงราชการ
9. เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึง
ที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10. เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน
เป็นผู้ผลิตนาเข้า ส่งออก หรือผูค้ ้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
11. เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
12. เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
13. เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
14. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่นื ของรัฐ

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง (ต่อ)
15. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
16. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
17. เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มพี ฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัตหิ น้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
18. ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ไม่วา่ จะได้รบั โทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคาพิพากษามายังไม่ถงึ 5 ปี นับถึงวันเลือกตัง้ แล้วแต่
กรณี
19. เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถงึ 5 ปีนับถึงวันเลือกตัง้
20. อยู่ในระหว่างถูกจากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พน้ จากการถูกเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตัง้
22. เป็นผู้สมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
23. เคยพ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือ จะกระทากับหรือให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับหรือจะกระทากับหรือให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอือ้ ประโยชน์สว่ นตน ระหว่างกัน และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พน้ จากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตัง้
24. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พน้ จากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตัง้
25. เคยถูกสั่งให้พน้ จากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัตกิ ารตามหน้าที่และอานาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และ
อานาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตาแหน่ง หรือแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พน้ จากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
26. ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด

การสมัครรับเลือกตัง้
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบล พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการ
สมัคร ดังนี้
หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตัง้
1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ รูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ
13.5 เซนติเมตร จานวนตามที่ผอู้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
5. ใบรับรองแพทย์
6. หลักฐานการศึกษา (กรณีสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตาบล)
7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่เป็นผูไ้ ม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทา
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2
ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสาเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปี (2561 , 2562 , 2563) ได้ที่
สานักงานสรรพากรเขตพืน้ ที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตัง้
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 1,000 บาท
2. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2,500 บาท
ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้งโดยรูว้ ่าตนเองขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลง
สมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี
ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนด 20 ปี

คุณสมบัตขิ องผู้มสี ทิ ธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประชาชนจะ
สามารถใช้สทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ ได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.มีสัญชาติไทย แต่ถา้ แปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตัง้ มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตัง้
4.และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิเลือกตั้ง
บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตัง้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตัง้
1.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ไม่วา่ คดีนนั้ จะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
3.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ขอบด้วยกฎหมาย
4.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5.มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
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หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
•บัตรประจาตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
•บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มรี ูปถ่ายและมีเลขประจาตัวประชาชน เช่น
- บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ใบขับขี่
- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ฯลฯ
การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งต้องดาเนินการเตรียมพร้อมก่อน
ไปใช้สทิ ธิ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้
ก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 25 วัน
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่วา่ การอาเภอ องค์การบริหารส่วนตาบล ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน
2. การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ
ก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน
หากพบว่าตนเองหรือผูม้ ีช่อื ยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ใน
ทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคาร้องต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ พร้อมนา
สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจาตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ผูม้ ีสทิ ธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน
อาเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทาเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจาตัวประชาชน และที่อยู่ตาม
หลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้
ผูอ้ ื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เหตุจาเป็นที่ไม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตั้งได้
•- มีกิจธุระจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพืน้ ที่ห่างไกล
•- เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สทิ ธิเลือกตั้งได้
•- เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สทิ ธิเลือกตั้งได้
•- เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
•- มีถิ่นที่อยู่หา่ งไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
•- ได้รับคาสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
•- มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่นื ที่ กกต. กาหนด
•
กรณีที่ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สนิ้ สุดลง ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สทิ ธิเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสทิ ธิเลือกตั้งได้
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หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
1.สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
2.สมัครรับเลือกเป็นกานันและผู้ใหญ่บ้าน
3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
4.ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5.ดารงตาแหน่งรองผูบ้ ริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผูช้ ่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
6.ดารงตาแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผูช้ ่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น
การถูกจากัดสิทธิ กาหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
การอานวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง
กกต.ได้จัดให้มีการอานวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูส้ ูงอายุไว้เป็นพิเศษหรือ
จัดให้มกี ารช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกากับดูแลของ กปน.
ในการช่วยเหลือดังกล่าว ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เว้นแต่ลักษณะทาง
กายภาพ ทาให้ไม่สามารถทาเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือ กปน. เป็นผู้กระทาการแทน โดยความยินยอม
และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูส้ ูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
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ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
1.ตรวจสอบรายชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อ และลาดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตัง้
2.ยื่นหลักฐานแสดงตน
แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจาตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ
3.รับบัตรเลือกตั้ง
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ตน้ ขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
4.ทาเครื่องหมายกากบาท
เข้าคูหาลงคะแนนทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทาเครื่องหมาย ดังนี้
- บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เลือกผูส้ มัครได้หนึ่งคน
- บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลือกผูส้ มัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ไม่เกินจานวน
สมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี
- หากไม่ต้องการเลือกผูส้ มัครผู้ใด ให้ทาเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผูส้ มัครผูใ้ ด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง
5.หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง
นาบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
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การกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
ห้ามมิให้
- ผูใ้ ดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นผู้ไม่มีสทิ ธิเลือกตั้ง พยายามออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน
- ผูใ้ ดจงใจกระทาด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับจาก กปน. ชารุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือ
กระทาด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้
- ผู้ใดซึ่งมิได้มสี ัญชาติไทย เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง
- ผูใ้ ดเล่นหรือจัดให้มกี ารเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
- ผูใ้ ดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวันจนสิน้ สุดวันเลือกตั้ง
- ผูใ้ ดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
- ผูใ้ ดขาย จาหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง
- ผูม้ ีสทิ ธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่นื ใดสาหรับตนเองหรือผูอ้ ื่น เพื่อลงคะแนนเลือก
หรือไม่เลือกผูส้ มัครใดหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผสู้ มัครใด
- ผูใ้ ดกระทาการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อ่นื เข้าใจผิดว่าผูส้ มัครผูใ้ ดกระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งหรือ
เพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
- ผูใ้ ดจงใจทาเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน
- ผู้ใดนาบัตรเลือกตัง้ ออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทาตามหน้าที่และอานาจ
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