
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
มายังหน่วยเลือกตั้ง และปฏิบัติ  ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ และล าดับที่จากบัญชีรายช่ือ            
ท่ีประกาศไว้หน้าท่ีเลือกตั้ง
2. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิของร่างกาย หากวัดอุณหภูมิ     
เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 2 ครั้ง ให้แยกไปที่ลงคะแนน
พิเศษ
3. ยื่นหลักฐานแสดงตน
ลงลายมือช่ือ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ 
• บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
• บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของ

รัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน
4. รับบัตรเลือกตั้ง  ลงลายมือช่ือ หรือพิมพ์ลายนิ้ว
หัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
ได้แก่ บัตรเลือกตั้งนายก อบต.และ บัตรเลือกตั้ง ส.อบต.
5. ท าเค ร่ืองหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนนท า
เครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่องท าเครื่องหมายเพียง
เครื่องหมายเดียวเท่านั้น ดังนี้
บัตรเลือกตั้งนายก อบต. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน
บัตรเลือกตั้ง ส.อบต. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน 
หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเครื่องหมาย
กากบาท (x) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ ใดแล้วพับบัตร
เลือกตั้ง
6. หย่อนบัตรเลือกต้ังด้วยตัวเอง น าบัตรเลือกตั้งที่พับ
เรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง

ห้ามผู้สมัครหรือผู้ใด กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ   
เลือกตั้งคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน หรือชักชวนให้ไป       
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดด้วยวิธีการ ดังนี้
1. จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้      
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
2. ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด         
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด         
หรือศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอ่ืนใด
3. ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรอืการรืน่เริงต่างๆ
4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
5. หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ     
หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
6. ห้ามจัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง เพื่อการ     
เลือกตั้ง หรือน ากลับจากท่ีเลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้สิทธิเลือกตั้งไป           
หรือกลับเพื่อการออกเสียงคะแนน
7. ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเขา้มีสว่นช่วยเหลือ                      
ในการเลือกตั้ง หรือกระท าการใดๆเพื่อประโยชน์แก่                        
การเลือกตั้งโดยประการที่อาจ เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร
8. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใดๆอันเป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าท่ีและอ านาจ
9. ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการใดๆอันเป็น    
คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวัน             
ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
10. ห้ามจ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งใน
ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา         
18.00 น. ของวันเลือกตั้ง
11. การปิดประกาศหรอืติดแผน่ป้ายเกีย่วกับการหาเสียงเลือกตั้ง         
จะกระท าได้เฉพาะในสถานท่ี รวมทั้งมีขนาดและจ านวน ไม่เกินท่ี กกต. 
หรือผู้ซึ่ง กกต. มอบหมายก าหนด
พบเห็น กรุณาแจ้ง สนง.กกต.เชียงใหม่ โทร 053-112-351 หรือ 1444

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

การเลือกตั้งคุณภาพ           
โดยพลเมืองคุณภาพ

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.แม่สูน
โทรศัพท์ 0-5334-6333 ต่อ 15ลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา 08.00-17.00 น.

เลือกตั้ง

หมายเหตุ : หน่วยเลือกตั้งจะมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.00-17.00 น.



อบต. การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน (ส.อบต.)
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน (นายก อบต.) 
วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

1. มีสัญชาติไทยหรือกรณีแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติ
ไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง
3. มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง
4. คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นก าหนด

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึง

ที่สุดแล้วหรือไม่
3. ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งท่ีชอบด้วย

กฎหมาย
4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด

บุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต.

➢ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน
ตรวจสอบรายช่ือได้ที่ที่ว่าการอ าเภอ หรือ อบต. ที่เลือกตั้ง 
หรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้ง
➢ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน
ตรวจสอบรายช่ือจากเอกสารที่แจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
มายังเจ้าบ้าน

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง1.

2. การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

➢ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน
หากพบว่าตนเองหรือผู้มี ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มี 
รายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่า     
มีช่ือบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง   
ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอ (นายอ าเภอ) เพื่อขอ      
เพิ่ม ช่ือ - ถอนช่ือ พร้อมน าส าเนาทะเบียนบ้านและบัตร
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอื่นใด ที่ทางราชการออกให้ไป
แสดงด้วย ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจาก 
มีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อ     
นายทะเบียนอ า เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมี ช่ือ          
อยู่ ในทะเบียนบ้าน โดยท า เป็นหนังสือซึ่ งต้องระบุ เลข     
ประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน       
ก่อนวันเลือกตั้งภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 หรือ
ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้ง
ด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
ได้ผ่าน App Smart Vote หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

➢ มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องเดินทางไปพ้ืนท่ีห่างไกล
➢ เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
➢ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถ

เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
➢ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
➢ มีถิ่นท่ีอยู่ห่างไกลจากที่เลอืกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
➢ ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
➢ มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ี กกต. ก าหนด

กรณีที่ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวัน
เลือกต้ังเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งท่ีหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

สแกนเพื่อตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง สถานที่ และล าดับที่ในบัญชีรายชื่อ

App Smart Vote เว็บไซต์ อบต.แม่สูน


