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1. หลกัเป็นการทัว่ไป

หลกัเกณฑก์ารเลือกตัง้

2.  หลกัเสมอภาค

3.  หลกัอิสระ/เสรี
4.  หลกัโดยลบั

5.  หลกัโดยแทจ้ริง

6.  หลกัก าหนดเวลา

ICCPR    
ข้อ  25



ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้

คุณสมบติั

มีสญัชาติไทยโดยการเกิด  ถา้แปลงสญัชาติตอ้งไดส้ญัชาติไทย

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี

อายุไมต่ ่ากวา่ 18 ปี นับถึงวนัเลือกตัง้

มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตัง้ติดตอ่กนัมาแลว้

ไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั



การเลือกตั้ง ส.ส. 

ตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2560

และ พ.ร.ป.ส.ส.2561



รัฐธรรมนูญ 2560
- โครงสร้างรัฐสภา
- อ านาจหน้าที่
- การควบคุม ฯลฯ

พรป.การเลือกตัง้ 
ส.ส. พ.ศ. 2561
- ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
- ผู้สมัคร
- ผู้ด าเนินการ
- ผู้ตรวจการเลือกตัง้

พรป.กกต. พ.ศ. 2560
- การจัดการเลือกตัง้

พรป.กกต. พรรค
การเมือง พ.ศ. 2560
- พรรคการเมือง
- สมาชิกพรรคการเมือง

การเลือกตั้ง ส.ส. 
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ปฎทินิการเลือกตัง้ที่ควรรู้ 
วนัสดุท้ายลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตัง้ลว่งหน้านอกเขต/
ในเขต
ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเลือกตัง้

19 ก.พ.62

ภายใน 26 ก.พ. 
62

แจ้งรายช่ือผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ไปยงัเจ้าบ้านภายใน 3 มี.ค. 62

วนัสดุท้ายการเพิ่มช่ือ-ถอนช่ือผู้ มีสทิธิเลือกตัง้
ภายใน 13 มี.ค. 

62

17-23 มี.ค. 62

24-31 มี.ค. 62
แจ้งเหตไุม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้ได้ (ช่วงแรก)
แจ้งเหตไุม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้ได้ (ช่วงหลงั)

วนัลงคะแนนเลือกตัง้ลว่งหน้า17 มี.ค. 62

วนัลงคะแนนเลือกตัง้24 มี.ค. 62

เวลา 08-00-17-00 น.



การเลือกตัง้ครัง้นี ้
รับบตัรใบเดียว กาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง



ผู้ มี

สิทธิ
เลือกตัง้
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มีสญัชาติไทยโดยการเกิด ถา้แปลง

สญัชาติตอ้งไดส้ญัชาติไทยมาแลว้

ไมน่อ้ยกวา่ 5ปี

มีอายุไมต่ ่ากวา่ 18 ปีในวนัเลือกตัง้ 

(เกิดกอ่น 26 มีนาคม 2544)

มีช่ือในทะเบียนในเขตเลือกตัง้มาแลว้

เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่เกา้สิบวนันับถืง

วนัเลือกตัง้ (กอ่น 25 ธนัวาคม 2561)
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นอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจกัร



นอกเขตเลือกตั้ง

ลงคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้งกลาง 350 เขต



ในเขตเลือกตั้ง

ลงคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้งกลางทุกอ าเภอ
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ภายในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2562
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ของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
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ของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
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แบบหนงัสือแจง้เจา้บา้น
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ของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
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เหตุจ าเป็นท่ีไมอ่าจไปใชสิ้ทธิเลือกตัง้ได ้ เน่ืองจาก

มีกิจธรุะจ ำเป็นเร่งดว่นท่ีต้องเดินทำงไปพืน้ท่ีหำ่งไกล

เจ็บป่วยและไมส่ำมำรถไปใช้สทิธิเลือกตัง้ได้

เป็นคนพิกำรหรือทพุพลภำพ หรือสงูอำยแุละไมส่ำมำรถ
เดินทำงไปใช้สทิธิเลือกตัง้ได้

เดินทำงอกนอกรำชอำณำจกัรและมิได้แจ้งควำม
ประสงค์ใช้สทิธินอกรำชอำณำจกัร

มีถ่ินท่ีอยูห่ำ่งไกลจำกท่ีเลือกตัง้เกินกว่ำ100 กิโลเมตร
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ขัน้ตอนกำรลงคะแนน 5 ขัน้ตอน

1

2

34

5



26

บญัชีรำยช่ือหน้ำหน่วยจะไมม่ีเลขประจ ำตวัประชำชน

1
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การกระท าผิดกฎหมายเลือกตัง้ ส.ส. 
ท่ีควรรู้



ใบเหลือง (ส่ังเลือกตั้งใหม่)

เพื่อการเลือกตัง้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม หรือชอบด้วยกฎหมาย มีอ านาจ
กกต. สืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จ าเป็นหรือเหน็สมควร 

(มอบหมาย กกต. แต่ละคน / มอบหมายให้คณะบุคคลด าเนินการ)

ส่ังได้ก่อนประกาศผล + มีหลักฐานควรเช่ือ + ไม่สุจริตเที่ยงธรรม 

ค าส่ัง กกต. เป็นที่สุด

ผลการสืบสวนหรือไต่สวน หรือพบเหน็การกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตัง้ หรือการเลือกไม่สุจริตเที่ยงธรรม หรือออกสียงประชามตไิม่ชอบด้วย กม.

กกต. ส่ังระงบั ยับยัง้ แก้ไขเปล่ียนแปลง ยกเลิก

กกต. ส่ังเลือกตัง้ / เลือก / ออกเสียงประชามตใิหม่ บางหน่วย หรือทุกหน่วย



ใบส้ม (ส่ังระงบัการใช้สิทธิสมคัรไว้เป็นการช่ัวคราว เป็นเวลาไม่เกนิ 1 ปี)

เหมือนใบเหลือง

มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตัง้ หรือรับเลือกเป็นผู้กระท าการ
หรือรู้เหน็กับการกระท าของบุคคลอ่ืน ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต 

หรือท าให้การเลือกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสุจริต หรือเที่ยงธรรม                   ใบส้ม 1 ปี 

ค าส่ัง กกต. เป็นที่สุด



ใบแดง (ส่ังเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี)

เม่ือมีการให้ใบเหลือง ใบส้ม หรือหลังประกาศผลแล้วมีหลักฐาน    
อันควรเช่ือได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตัง้ กระท าการทุจริตในการเลือกตัง้ฯ 

กกต. ส่งศาลฎีกา (เลือกตัง้ ส.ส., เลือก ส.ว.) 
ส่งศาลอุทธรณ์ (เลือกตัง้ท้องถิ่น) 

คดีเลือกตัง้

ศาลรับเร่ือง              หยุดปฏิบัตหิน้าที่

ผิด            ใบแดง 10 ปี

เลือกตัง้ใหม่  ?



ใบด า (ส่ังเพกิถอนสิทธิสมัคร)

คดีเลือกตัง้

เหมือนใบแดง

ใบด า (หรือศาลอาจส่ังเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ 10 ปี )

เลือกตัง้ใหม่  ?
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การหาเสียงโดยรัฐจัดให้

ประกาศสถานที่ปิดประกาศขนาด A3 (30 x 42 ซม.) ( 10 / น / เขต )

ประกาศสถานท่ีปิดประกาศไม่เกิน 130 x 245 ซม. ( 2 / น / เขต )
การประชนันโยบาย

หนงัสือแจ้งเจ้าบ้าน

ประกาศติดตามแบบหน้าท่ีเลือกตัง้



รัฐสนับสนุนการโฆษณาหาเสียง

หาเสียงทางสถานีวิทย ุ(ไมเ่กิน 5 นาที)

ให้พรรคการเมืองแถลงนโยบายทาง T.V. (ไมเ่กิน 10 นาที)
ปา้ยประชาสมัพนัธ์ รวมผู้สมคัรทกุหมายเลขในเขต



แนวทางปฏบิัติ
ของข้าราชการ
ในการสนับสนุน
การเลือกตัง้



แผนยุทธศาสตร์ ข้อ 2.4 ประเดน็ปฏรูิปที่ 4

ให้การเลือกตัง้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม

ให้ผู้สมัครรับเลือกตัง้ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏบัิตติามกฎหมายเลือกตัง้
อย่างเคร่งครัด

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้เพื่อให้เกดิความสุจริตและเที่ยงธรรม

ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้าแขง็และเป็นของประชาชนอย่าง
แท้จริง

ให้ได้นักการเมืองที่ดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
รักษาประโยชน์ของชาต ิและเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง

เป้าหมายหรือผลอันพงึประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ



แผนยุทธศาสตร์ ข้อ 2.4 ประเดน็ปฏรูิปที่ 4

คดีเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตัง้มีจ านวนลดลง

 ผู้สมัครรับเลือกตัง้ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าผิดต่อกฎหมาย
เลือกตัง้ลดลง

การเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตัง้ของทุกภาคส่วนมีมากขึน้

พรรคการเมืองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสทิธิภาพในการบริหารงาน 
ประชาชนมีส่วนร่วม และเข้าไปมีบทบาทในพรรคการเมือง

นักการเมืองมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาผลประโยชน์ของ
ชาตแิละเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง

เยาวชนผู้มีสทิธิเลือกตัง้ครัง้แรกไปออกเสียงเลือกตัง้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ตัวชีว้ัด



เป้าหมายการเลือกตัง้ ส.ส.

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตัง้ มากกว่า 80%

บัตรเสียไม่เกนิ 2%

การเลือกตัง้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย



สถาบนัการศกึษา ช่วยเหลือ/สงัเกตการณ์ในการเลือกตัง้
(ม.35 พรป.กกต. พ.ศ. 2560)

ช่วยเหลือ
สังเกตการณ์
ในวันเลือกตัง้

• การด าเนินการของหน่วยเลือกตัง้

• การลงคะแนน

• การนับคะแนน

• การประกาศผลคะแนน

ให้ความรู้
ให้ข้อมูล

ประชาสัมพนัธ์

ปฏบิัตงิาน
ในวันเลือกตัง้

รณรงค์


