
 

เรื่อง    การจดัการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน 
เรื่อง    10 ค าถามกับทุกเรื่องควรรู้ก่อนเลอืกตั้ง 24 มีนาคม 2562 

 
1. เลือกตัง้บตัรใบเดียวคืออะไร 
การเลือกตัง้ครัง้นีม้ี ‘บัตรเลอืกตั้งใบเดียว’ ให้เราตัดสนิใจลงคะแนนเสียงเลือก ‘ส.ส. แบบแบ่ง
เขต’ นอกจากนี้คะแนนจากการเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขตดังกลา่วจะถูกน าไปค านวณอีกครัง้เพื่อหาจ านวน 
‘ส.ส. ที่แต่ละพรรคพึงจะไดร้ับ’ และเมื่อน าไปหักลบกับจ านวน ส.ส. แบบแบ่งเขตทีแ่ต่ละพรรคไดร้ับเลอืก
มาแลว้ก็จะไดอ้อกมาเปน็จ านวน ส.ส. แบบบญัชีรายชือ่ที่แต่ละพรรคจะได้รบัอีกครัง้ 
ข้อดขีองบัตรเลือกตั้งใบเดียวคือคะแนนจะไม่ตกน้ า เพราะเท่ากับวา่กากบาทเพียง 1 ครั้ง คะแนนจะถกูนบั
ในระบบ ส.ส. แบบแบ่งเขต และคะแนนที่เลือกไปนั้นจะถูกน าไปคดิรวมเปน็คะแนนของพรรคเพื่อ
ค านวณหา ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในคราวเดียวกัน  
ขณะที่พรรคได้ ส.ส. ไม่น้อยกว่า 25 คนมีสิทธเิสนอชื่อบุคคลตามบัญชขีองพรรคให้รัฐสภาลงมติแต่งตั้งเป็น
นายกรฐัมนตรีได ้
2. ท าไมแต่ละพรรคจงึมีหลายเบอร์ 
พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 48 ก าหนดใหก้ารสมัครรับ
เลือกตัง้ ให้ผู้สมัครไดร้ับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดบัเลขท่ีของหลักฐานการรับสมัคร  
ส่วนในกรณีที่มีผูม้าสมคัรพร้อมกนัหลายคนและไม่อาจตกลงล าดบัในการยื่นใบสมคัรได้ ให้ใชว้ิธีจบัสลาก
ระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกนั  
นั่นหมายความว่าจากเดิมทีห่มายเลขผู้สมัครและหมายเลขของพรรคในการเลือก ส.ส. แบบบญัชีรายชือ่เปน็
เบอร์เดียวกัน ปัจจุบนักฎหมายให้แยกเบอร์ โดยให้ผู้สมัครแต่ละเขตจับสลากเบอรข์องตัวเองตามล าดับการ
สมัครในแต่ละเขต แม้จะอยูใ่นพรรคเดียวกันกไ็ม่จ าเป็นต้องมเีบอร์ที่เหมือนกัน  
นายประพันธ ์นัยโกวิท หนึ่งในกรรมการร่างรัฐธรรมนญูเจ้าของแนวคดินีไ้ด้ให้เหตุผลว่า เพ่ือใหผู้้สมัครในแต่
ละเขตแสดงความรู้ความสามารถของตวัเอง ไม่ใช่อาศัยหมายเลขพรรคในการพึ่งพาเพ่ือช่วยให้ได้เป็น ส.ส. 
 นอกจากนีก้ารใช้เบอร ์ส.ส. เขตเปน็เบอร์เดียวกับเบอรพ์รรคทั่วประเทศกม็ีผู้เห็นวา่อาจท าให้เกิดการซื้อ
เสียงในวงกวา้งได้งา่ยทั่วประเทศ และอาจเกดิการทุจรติเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งไดง้่ายกว่าบตัรเลือกตั้งทีไ่ด้
เบอรแ์ตกต่างกนัไปตามเขต  
3. เลือกตัง้ไปท าไม และหากไม่ไปเลือกตัง้จะเสียสิทธิอะไร 
 การเลือกตั้งคอืการเลือกผูแ้ทน (ส.ส.) ไปท าหน้าทีแ่ทนเรา 
 หากถามว่าเลอืกไปท าอะไร หนา้ที่ตามหลกัการขัน้พื้นฐานของ ส.ส. คือไปออกกฎหมาย ไปตัง้รัฐบาล และ
ไปตรวจสอบรฐับาลแทนเรา  
หากถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกบัชีวติของเรา ตอ้งบอกวา่นโยบายก็คอืกฎหมายอย่างหนึ่งซึง่ครอบคลมุชีวติของ
เราในทุกมิต ิดงันัน้ไมว่่าจะเป็นนโยบายอะไรก็ล้วนผูกพันกับผูแ้ทนของเราทีถู่กเลือกเข้าไปท าหนา้ที่ใน
รัฐสภา  



 
 
หากเราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ กฎหมายก าหนดให้เราเสียสิทธิบางประการดงัต่อไปนี้ 
 (1) สิทธิในการยื่นค ารอ้งคดัค้านการเลือกตั้ง ส.ส. 
(2) สิทธิในการสมัครรบัเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรบัเลือก
เป็น ส.ว. 
(3) สิทธิในการสมัครรบัเลือกเป็นก านนัและผู้ใหญ่บ้าน 
(4) ต้องห้ามด ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมอืงและข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมือง 
(5) ต้องห้ามด ารงต าแหน่งรองผู้บรหิารทอ้งถิน่ เลขานุการผู้บรหิารท้องถิ่น ผูช้่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิน่ 
ประธานที่ปรกึษาผู้บริหารทอ้งถิ่น ที่ปรึกษาผูบ้ริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรกึษาผู้บรหิารท้องถิน่ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการจัดตั้งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
การจ ากดัสิทธิทั้ง 5 ข้อ ก าหนดเวลาครัง้ละ 2 ปีนบัแตว่ันเลือกตัง้ครัง้ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธเิลือกตั้ง 
และหากในการเลอืกตั้งครั้งต่อไปไมไ่ปใช้สิทธิเลือกตั้งอกี ให้เริ่มนบัเวลาการจ ากดัสทิธิ 2 ปีใหม่จากวันที่
ไม่ได้ไปใช้สิทธิครั้งล่าสดุ 
 4. เลือกตั้งล่วงหน้าไดไ้หม ต้องท าอย่างไร 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตั้งสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
เลือกตัง้นอกเขต (เลือกตั้งลว่งหน้า) ทั้งในเขตและนอกเขต รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ตั้งแตว่ันที ่
28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการขอใช้สิทธิเลือกตั้งลว่งหน้านอกเขตสามารถยื่นค าขอ
ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตได ้
 เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตัง้นอกเขตที่
เว็บไซต ์election.bora.dopa.go.th/ectoutvote 
จากนัน้คลิกเข้าสูร่ะบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง (ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต 2562) 
 จากนัน้กรอกข้อมูลดังนี ้
เลขบตัรประชาชน 
ชื่อ-นามสกุล เปน็ภาษาไทย (ไมต่้องใส่ค าน าหนา้ และระวังอยา่ใส่นามสกุลที่ ‘ชื่อกลาง’) 
กรอกข้อมูลวันเกิด 
เลขหลงับตัรประชาชน 
เลขรหัสประจ าบา้น (ดไูด้ในทะเบียนบ้าน) 
เลือกจังหวดัที่ตอ้งการไปใชส้ิทธิเลือกตั้งนอกเขต (ไม่ใชจ่ังหวดัที่เรามีสิทธิเลือกตัง้ตามทะเบียนบา้น) 
ทั้งนี้หลงัจากกรอกเสร็จใหต้ิก๊ถูกที ่‘คลิกรับรหัส’ เพื่อเขา้สู่ระบบ 
จากนัน้ใส่ตัวอักษรตามรหัสที่ปรากฏ เสร็จแล้วให้คลิกเข้าสู่ระบบ 
 ตรวจสอบข้อมูลชื่อ-นามสกุลว่าถูกตอ้งหรือไม่ ถ้าถกูตอ้งแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือเลือกสถานที่เลือกตั้งนอก
เขต ให้เลือกสถานที่เราสามารถเดินทางไปเลือกตัง้สะดวกที่สดุ 
  

https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/


เมื่อเลือกสถานที่แลว้ให้คลกิ ‘ลงทะเบียน’ ระบบจะแสดงข้อความขึ้นมาให้ยืนยนัการบันทกึข้อมูล ใหค้ลิกที่ 
‘ใช’่ เพื่อยืนยันบนัทึกข้อมูลการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต 
 ระบบจะแสดงเอกสารการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตัง้นอกเขตเลือกตั้ง ซึง่ประชาชนสามารถสัง่พิมพ์ออก
ทางเครื่องพิมพ์เพ่ือเกบ็ไว้เปน็หลักฐานในการลงทะเบียนได้ หรือจะบันทกึเปน็ไฟล์ PDF เก็บไว้ก่อนกไ็ด ้
 ส าหรับการยื่นค าขอใช้สิทธเิลือกตัง้ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจกัร สามารถศึกษาข้อมูล
วิธีการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต ์กกต. www.ect.go.th 
หลังจากลงทะเบียนเลือกตั้งขอใช้สิทธิเลอืกตัง้ล่วงหน้าในเขตหรือนอกเขตแล้วต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนในวนั
อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งกลางที่ได้เลือกไว้ในใบยื่นค าขอ 
และไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตัง้ได้อีก โดยบตัรเลอืกตั้งที่ได้ลงคะแนนไว้จะถกูส่งไปน ารวมที่เขต
เลือกตัง้ที่ท่านมีชื่ออยู ่
 5. หาขอ้มูลผู้สมคัรกอ่นไปเลือกตัง้ได้ที่ไหน 
 ในโลกยคุดิจิทัล ข้อมูลผู้สมคัรจะหลั่งไหลเข้ามาหลายชอ่งทาง นอกจากการเดินหาเสียงแนะน าตวัถึงประตู
บ้านท่านแล้ว ผู้สมัครแทบทกุพรรคมกัเลือกใชโ้ซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับประชาชน ทั้งเฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ 
การหาข้อมูลผู้สมัครจึงสามารถท าไดต้ามอัธยาศัย และสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเบื้องต้นได้จากแอป
พลิเคชัน Smart Vote หรือจากเวบ็ไซตข์อง กกต. www.ect.go.th 
6. ในคูหาห้ามท าอะไรบ้าง 
 กฎหมายก าหนดให้หา้มส่งเสียง ห้ามท าใหบ้ัตรเลือกตั้งช ารุดอย่างจงใจ และห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตัง้ที่
ตนเองได้ลงคะแนนแลว้ดว้ยเครื่องมือหรืออปุกรณ์ใดๆ ที่ส าคัญ ห้ามถามว่าใครเลือกเบอรไ์หนด้วยนะ (Exit 
Poll) 
 7. พบเจอการทุจรติเลือกตัง้ต้องแจ้งทีไ่หน 
 เมื่อพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง ไมว่่าจะเป็นการแจกเงิน สิ่งของ หรือมีการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน ให้
ช่วยกันแจ้งเบาะแสหรือรวบรวมหลักฐานการทุจริตแจ้งต่อต ารวจในพื้นที่ หรือรายงานให้ กกต. ทราบทาง
โทรศัพท์สายด่วน กกต. 1444 หรือแจ้งข้อมูลที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวัดในพื้นที ่
8. ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่ไหน 
 ก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ได้ที่ศาลากลางจังหวดั, 
ที่ว่าการอ าเภอ, ที่ท าการเขต, ที่ท าการ อบต., ส านักงานเทศบาล, ที่ท าการผู้ใหญบ่า้น หรือเขตชุมชน 
 แต่หากไมม่ีเวลา 15 วันกอ่นวนัเลือกตั้ง กกต. จะส่งรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตั้งและที่เลือกตั้งให้ถึงบ้าน หรือที่
เรียกวา่หนังสือแจ้งเจา้บ้าน (ส.ส.12) 
นอกจากนี้ประชากรโซเซียลสามารถตรวจสอบข้อมูลไดจ้ากแอปพลิเคชนั Smart Vote หรือจากเว็บไซต์
ของ www.khonthai.com 
  
ที่ส าคัญ หากเหน็วา่ไมม่ีชื่อตนเองใหแ้จ้งนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยน าหลกัฐาน
ส าเนาทะเบียนบ้านและบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดง โดย
ต้องแจ่งกอ่นวันเลอืกตัง้ไม่นอ้ยกว่า 10 วัน 

http://www.ect.go.th/


9. วันเลือกตัง้ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง 
 ส าหรับหลกัฐานที่ใช้ในการเลือกตัง้คือบัตรประชาชน (บัตรทีห่มดอายุก็ใชไ้ด้) 
 แต่ถ้าหาไม่เจอสามารถใช้บตัรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรฐัออกให้ โดยต้องมรีูปถ่ายและ
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เชน่ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขบัขี่ หรอืหนงัสือเดินทาง 
(พาสปอรต์) 
 10. เลือกตั้งวันไหน 
 การเลือกตั้งทัว่ไปคือวนัที่ 24 มีนาคม 2562  
 โดยคนไทยมีเวลา 9 ชั่วโมงในการเดนิทางไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
 โดยเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. แลว้จะนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยจนเสร็จสิน้
ในรวดเดียว 
 
 
 
 


