
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๖ 
มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญตัิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการการเลือกต้ัง จึงออกขอกําหนดเกีย่วกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ไวดังนี ้

 
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรยีกวา “ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒ ขอกําหนดน้ีใหใชบังคับตัง้แตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓ ในขอกําหนดนี ้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวดั เทศบาล องคการบริหารสวน

ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองคการบริหารสวน

ตําบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความรวมถึง คณะผูบริหารทองถ่ิน 
“หัวหนาพนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั ปลัดเทศบาล ปลัด

องคการบริหารสวนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหนาพนักงานหรือหัวหนาขาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

“ผูวาราชการจงัหวัด” หมายความรวมถงึ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขตและปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจาํกิง่อําเภอ 
“นายทะเบียนอําเภอ” หมายความรวมถงึ ผูชวยนายทะเบียนอําเภอ 
“นายทะเบียนทองถ่ิน” หมายความรวมถึง ผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น 
“เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย” หมายความวา ขาราชการตํารวจ หรือขาราชการพลเรือน หรือ

ขาราชการทหาร หรือพนักงานฝายปกครอง หรือสมาชิกอาสารักษาดินแดน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐท่ีไดรับแตงตัง้ให
ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกต้ัง 

“ผูมีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถ่ิน 
“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถ่ิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“คาใชจาย” หมายความวา คาใชจายในการเลือกตัง้ของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิน่หรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

“การเลือกตั้ง” หมายความวา การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
“วันเลือกตั้ง” หมายความวา วันท่ีกําหนดใหเปนวันเลือกตัง้ตามประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชกิสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
“เขตเลือกตัง้” หมายความวา ทองท่ีท่ีกําหนดเปนเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิน่ 
“หนวยเลือกตั้ง” หมายความวา ทองถ่ินท่ีกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตัง้ทําการลงคะแนนเลือกต้ัง ณ ท่ี

เลือกตั้งใดทีเ่ลือกตัง้หนึ่ง 
“ที่เลือกตัง้” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทาํการลงคะแนนเลือกตั้งและใหหมายความรวมถงึ

บริเวณท่ีกําหนดข้ึนโดยรอบท่ีเลือกต้ัง 
“ที่สมัครรับเลือกตัง้” หมายความวา สถานท่ีท่ีกําหนดใหทําการรับสมัครผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และใหหมายความรวมถงึบริเวณท่ีกําหนดขึ้นโดยรอบที่สมคัรรับเลือกตั้ง 
“บัตรเลือกตัง้” หมายความวา บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถ่ิน 
“หีบบัตรเลือกต้ัง” หมายความรวมถึง สิ่งทีใ่ชแทนหีบบัตรเลือกตัง้ 
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและก่ิงอําเภอ 
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถงึ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
“ท่ีวาการอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขตและท่ีวาการกิง่อําเภอ 
“เทศบาล” หมายความรวมถงึ เมอืงพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัต้ังข้ึน

เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรปูแบบพิเศษ 
 

หมวด ๑ 
การสมัครรับเลือกตั้งและตัวแทนผูสมัคร 

   
สวนท่ี ๑ 

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
   

 
ขอ ๔ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ตาม

มาตรา ๔๔  และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

สวนท่ี ๒ 
การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

   



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
ขอ ๕ ในการสมคัรรับเลือกตัง้ผูสมัครรับเลือกตัง้มีสิทธิยื่นใบสมัครเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได โดยใหผูสมัคร

แตละรายกรอกรายละเอียด ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕ ยื่นตอผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามวัน เวลา และสถานที่สมัครรบัเลือกตั้งที่ผูอาํนวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นกาํหนด พรอมท้ัง
เงินคาธรรมเนยีมการสมัครตามบัญชีทายขอกําหนดนีแ้ละรูปถายหนาตรงไมสวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพชดัเจนเหมือน
รูปถายของตนเองตามจํานวนที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด รวมท้ังหลักฐานและ
เอกสาร ดงันี ้

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึง่ไมตองมีบัตรประจาํตวัประชาชนตาม
กฎหมาย ใหใชบตัรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได 

(๒) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน หรือหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือ
กฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงปท่ีสมัครรับ
เลือกตั้ง 

(๓) ใบรับรองแพทย 
(๔) หลักฐานอื่นที่ผูสมัครนํามาแสดงวาตนเปนผูมคีุณสมบัตคิรบถวน และไมมีลักษณะตองหามมใิหใชสิทธิ

สมัครรับเลือกตัง้ตามขอ ๔ 
กรณีที่มีหนวยเลือกตัง้จาํนวนมาก ซึ่งตองใชรูปถายเพิม่ขึ้น เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเรว็ในการจัดทํา

ประกาศรับสมัคร ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๘ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจกําหนดให
ผูสมัครรับเลือกตั้งนาํรูปถายมาใหเทาที่จาํเปนเพื่อใชเปนตนแบบในการจัดพิมพ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๘ โดยผูสมัครเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ 

กรณีท่ีมีผูประสงคจะย่ืนใบสมัครพรอมกันหลายคนหรือหลายกลุม หรือยื่นกอนเวลารับสมัครและไมอาจตกลง
กันได ใหใชวิธจีับสลากระหวางผูสมัครที่มายื่นพรอมกันหรือยื่นกอนเวลารับสมัคร 

 
ขอ ๖ กรณีที่ผูสมัครคนใดหรือกลุมผูสมัครใดยื่นใบสมคัรรับเลือกตัง้พรอมกัน ตามขอ ๕ ใหผูอาํนวยการการ

เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการประชุมผูสมัครนั้น เพื่อตกลงลําดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตัง้ หาก
ไมสามารถตกลงกันไดใหดาํเนินการจับสลาก ในการจับสลากใหผูแทนกลุมผูสมัครแตละกลุมหรือผูสมัครท่ีย่ืนใบสมัคร
เปนรายบุคคลจับสลากตอหนาผูสมัครท้ังหมด 

การจับสลากใหดําเนินการสองคร้ัง ดังนี ้
(๑) การจับสลากครัง้ที่หนึ่ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขียนชื่อผูสมัครหรือ

ช่ือกลุมผูสมัครท่ีตองจับสลากบนสลากท่ีเหมือนกันแลวใสในภาชนะทึบแสงทําการเขยาภาชนะใหสลากคละกัน เพ่ือไมให
ทราบวาเปนสลากของผูสมัครใดหรือกลุมผูสมัครใด แลวใหผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูจับสลากช่ือผูสมัครหรือช่ือกลุมผูสมัครจากในภาชนะข้ึนมาคร้ังละหน่ึงใบ ช่ือผูสมัครใดหรือกลุมผูสมัครใดท่ีถกูจับ
มาเปนลําดับแรกใหถือวาผูสมัครน้ันหรือกลุมผูสมัครน้ันเปนผูมีสิทธิจับสลากเพ่ือย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ังกอน ช่ือผูสมัครใด
หรือกลุมผูสมัครใดท่ีถกูจับมาเปนลําดับถัดไปใหถอืวาผูสมัครน้ันหรือกลุมผูสมัครน้ันเปนผูมีสิทธิจับสลากเพ่ือย่ืนใบสมัคร
รับเลือกต้ังเปนลําดับถัดไปตามลําดับจนครบผูสมัครทุกคนท่ีย่ืนใบสมัครพรอมกัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) การจับสลากครัง้ที่สอง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขียนหมายเลขตั้งแต
หมายเลขหน่ึงถึงหมายเลขท่ีเทากับจํานวนผูสมัครหรือกลุมผูสมัครท่ีย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ังพรอมกนับนสลากท่ีเหมือนกัน
แลวใสในภาชนะทึบแสงทําการเขยาภาชนะใหสลากคละกันเพ่ือไมใหทราบวาเปนสลากท่ีเขียนหมายเลขใด แลวใหผูสมัคร
หรือกลุมผูสมัครตามลําดับของผลการจับสลาก ตาม (๑) ทําการจบัสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตัง้จากภาชนะ ผูสมัคร
ใดหรือกลุมผูสมัครใดจับสลากไดหมายเลขใดใหถือเปนหมายเลขลําดับในการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

 
ขอ ๗ เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับใบสมคัรรับเลือกตัง้ของผูใดแลว ให

ตรวจสอบเบื้องตนวาการลงรายการในใบสมัคร คาธรรมเนยีมการสมัครและหลักฐานการสมัครถกูตองครบถวนหรือไม ถา
เห็นวาไมถูกตองใหคืนใบสมคัรพรอมดวยหลักฐานดังกลาวของผูน้ันแลวตรวจสอบใบสมัครรับเลือกตั้ง คาธรรมเนยีมการ
สมัคร และหลักฐานการสมัครของผูสมัครรับเลือกตัง้ในลําดับถดัไป 

กรณีผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตรวจสอบแลวปรากฏวาหลักฐานครบถวน 
ใหสอบสวนถอยคําเพื่อยืนยันวาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แลวใหออกใบรับใบสมัครรับเลือกต้ัง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 
๒๖ แกผูสมัครน้ัน และใหทําสําเนาคูฉบับเก็บไวเปนหลักฐาน 

 
ขอ ๘ เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดออกใบรับใบสมคัรรับเลือกตั้งใหแก

ผูสมัครใดแลว หามมใิหผูสมัครนัน้ถอนการสมัครรับเลือกตัง้ 
 
ขอ ๙ เมื่อเสร็จสิ้นกาํหนดเวลาสมัครรับเลือกตัง้ ใหผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สรุปผลการรับสมัครรับเลือกต้ังใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจาํจังหวัดทราบและใหสงเงนิคาธรรมเนียมการสมัคร
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้นตอไป 

 
สวนท่ี ๓ 

การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
   

 
ขอ ๑๐ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบหลักฐานการสมคัร และ

สอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังหรือไมใหเสร็จส้ินภายในเจ็ดวนันับแตวันปดการรับสมัคร 
การสอบสวนสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังของผูสมัครตามวรรคหน่ึง ใหบันทึกถอยคาํเกีย่วกับความถูกตองของ

เอกสารหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และลักษณะตองหามตามแบบบันทึกการใหถอยคําตอทายแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕ 
หากผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมเีหตุอันสมควรสงสัยเกี่ยวกับหลักฐานการสมัครของ
ผูสมัครใด ใหแจงหนวยงานที่ออกหลักฐานดังกลาวเพื่อยืนยันรับรองความถกูตอง 

ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับ
สมัครรับเลือกต้ังและไมไดรับสมัครรับเลือกต้ัง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๗ และติดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ศาลากลาง
จังหวดัหรือที่วาการอาํเภอที่ตัง้อยูในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีการเลือกตั้ง ท่ีเลือกต้ังหรือ
บริเวณใกลเคยีงกับท่ีเลือกตัง้ และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สําหรับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังแตละรายใหจัดทําประกาศแยกตางหากโดยใหมีชือ่ผูสมัครรูปถายหรือรูปภาพ
ผูสมัคร และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่จะใชลงคะแนน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๘ และใหปดประกาศไว ณ สถานท่ี ตาม
วรรคสามดวย 

 
สวนท่ี ๔ 

การใหหมายเลขประจาํตัวผูสมคัร 
   

 
ขอ ๑๑ ใหผูสมัครรับเลือกตั้งไดรบัหมายเลขประจําตัวผูสมัครทีจ่ะใชในการลงคะแนนเลือกตั้งตามลําดับ

กอนหลังการมายื่นใบสมัครตามลําดับเลขที่ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินออกใหแตละบุคคลหรือแตละกลุม แลวแตกรณี 

กรณีท่ีผูสมัครใดย่ืนใบสมัครเปนกลุม ผูสมัครกลุมน้ันจะไดรับหมายเลขเรียงตามลําดับของกลุมจนครบจํานวน
ผูสมัครทุกคนในกลุม 

กรณีบุคคลท่ีไมมีช่ือเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามประกาศของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจาํองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๘ และตอมาคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ไดตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหถือวาผูนั้นไดรับหมายเลขประจาํตัวผูสมคัร
ตามลําดับเลขท่ีใบรับใบสมัครรับเลือกต้ังท่ีผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกให 

 
สวนท่ี ๕ 

ตัวแทนผูสมัคร 
   

 
ขอ ๑๒ ตัวแทนผูสมัครไดแกบคุคลซึ่งผูสมัครแตละคนแตงตัง้ใหเปนตัวแทนไปประจําอยู ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งจดัไวในที่เลอืกตั้งแหงละหนึ่งคน เพ่ือดูแลการดําเนินการเลือกต้ังหรือการนับคะแนนของ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง โดยย่ืนหนังสือแตงต้ังตัวแทนผูสมัครตอผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ดวันเมื่อผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นลง
ลายมือช่ือรับทราบแลวใหลงวัน เดอืน ป ในหนังสือน้ันแลวมอบคืนไป โดยทําสําเนาเก็บไวตรวจสอบหนึ่งฉบับ 

 
ขอ ๑๓ ในที่เลือกตัง้นั้น ตัวแทนผูสมัครตองแสดงหนังสือแตงตัง้ตัวแทนผูสมัครที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับทราบแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังทราบและใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งจัดที่นัง่ในจดุที่สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้ได และตัวแทนผูสมัครตอง
อยูในที่ซึง่จดัไวเทานั้น ท้ังหามมิใหตัวแทนผูสมัครเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ หรือจับตองบตัรเลือกตัง้ หรือกลาว
ตอบโตกับกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งหรือระหวางกันเองโดยประการที่เปนอุปสรรคแกกิจการทีก่ําลังดาํเนินอยู 

ถาตวัแทนผูสมัครคนใดกระทาํการฝาฝนอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวในวรรคหนึง่ และคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งไดตักเตือนแลวยังขดัขืน คณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งจะสัง่ใหตวัแทนผูสมัครคนนั้นออกไปเสียจากที่
เลือกตั้งก็ได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถาตวัแทนผูสมัครพบวา คณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งปฏิบตัิการไมถกูตองตามกฎหมายใหรีบทักทวงทันท ี
เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดรับคาํทักทวงแลว ถาเรือ่งที่ทักทวงเปนกรณีทีต่องบันทึกไวก็ใหคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตัง้จดบันทึกคําทักทวงพรอมผลการวินิจฉัยไวในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. 
๑๒) 

 
หมวด ๒ 

คาใชจายในการเลือกตัง้ของผูสมคัร 
   
สวนท่ี ๑ 

หลักเกณฑและวิธีการกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร 
   

 
ขอ ๑๔ เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคบัพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แกการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบรหิารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใด
แลว ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัดประกาศกําหนดจาํนวนเงินคาใชจายในการเลือกตัง้ของผูสมัครตามแบบ 
ส.ถ./ผ.ถ. ๒๙ โดยพลัน และคํานึงถึงปจจัยดงัตอไปน้ี 

(๑) ขนาดพ้ืนท่ี และลักษณะทางภูมิศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
(๓) จํานวนหนวยเลือกตัง้ 
(๔) ดัชนีราคาผูบริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณชิย 
เพื่อประโยชนในการกาํหนดจํานวนเงินคาใชจายตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัอาจ

แตงตัง้คณะอนกุรรมการ ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพิจารณาใหความเห็นก็ได 
 
ขอ ๑๕ ผูสมัครแตละคนตองใชจายในการเลือกตั้งแตละครัง้ไมเกนิจํานวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจงัหวดักําหนด 
กรณีการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากการครบวาระการดํารงตําแหนง คาใชจายของผูสมัครใหคิดรวมคาใชจายที่

เกิดขึ้นภายในหกสิบวันกอนวันครบวาระการดํารงตาํแหนงจนถึงวนัเลือกตั้ง 
กรณีมีเหตุอื่นใดทีต่องจดัใหมีการเลือกตั้งทีม่ิใชการครบวาระการดํารงตําแหนง คาใชจายของผูสมคัรใหคิด

คาใชจายทีเ่กิดขึ้นตั้งแตวันที่มีประกาศใหมกีารเลือกตั้งจนถึงวันเลอืกตั้ง 
ประกาศกาํหนดจํานวนเงินคาใชจายของผูสมัครตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดจนกวาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวดัจะไดมีประกาศกาํหนดจาํนวนเงินคาใชจายขึ้นใหม 
กรณีที่มีการจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ผูสมัครแตละคนจะตองใชจายในการเลือกต้ังใหมไดไมเกนิหน่ึงในสามของ

จํานวนเงินตามวรรคหนึ่ง 
 
ขอ ๑๖ คาใชจายตามขอ ๑๕ ใหจายไดตามรายการดงัตอไปนี ้
(๑) คาใชจายในการสมัครรับเลือกตั้ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) คาจางแรงงานทกุประเภทเกีย่วกับการเลือกตั้ง ซึง่ตองไมขัดกบัสภาพความเปนจรงิตามสภาพของแตละ
ทองถิ่น 

(๓) คาเชาและคาตกแตงสถานที ่
(๔) คาเชายานพาหนะ คานํ้ามันเช้ือเพลิง และคาใชจายในการเดินทาง 
(๕) คาจัดซื้อหรือเชาวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการหาเสียงเลือกตั้ง 
(๖) คาโฆษณาในส่ือตาง ๆ  
(๗) คาจัดทาํปาย เอกสาร สิ่งพมิพตาง ๆ ที่ใชในการโฆษณาหาเสยีง 
(๘) คาสาธารณูปโภคและคาไปรษณียากร 
(๙) คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบัการหาเสียงเลือกตัง้ที่ไมขัดตอกฎหมาย หรือไมเปนเหตุใหการเลือกตั้งไมสุจริต 
 
ขอ ๑๗ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัออกประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจายตามแบบ ส.ถ./

ผ.ถ. ๒๙ แลว ใหปดประกาศไว ณ ศาลากลางจงัหวดั สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ
และที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการเลือกตั้ง อยางนอยแหงละหนึ่งชุดโดยเร็ว 

 
สวนท่ี ๒ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดทาํและรับรองความถกูตองของบัญชีรายรับและรายจายของผูสมัคร 
   

 
ขอ ๑๘ ใหผูสมัครจัดทาํบัญชีและรายงานแสดงรายรับและรายจายในการเลือกตัง้ตามแบบตอทาย ส.ถ./ผ.ถ. 

๓๐ โดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๙ การจัดทาํบัญชตีามขอ ๑๘ สําหรับการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดาํรงตําแหนง ใหคิด

คาใชจายตัง้แตวันที่มีรายการใชจายเกิดขึ้นภายในหกสิบวันกอนวันครบวาระการดํารงตําแหนงจนถึงวันเลือกตัง้ 
กรณีมีเหตุอื่นใดทีต่องจดัใหมีการเลือกตั้งทีม่ิใชการครบวาระการดํารงตําแหนง คาใชจายของผูสมคัรใหเริ่ม

ตั้งแตวันที่มีประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 
ขอ ๒๐ ในการจัดทําบัญช ีใหบันทึกรายการรับและจายตามที่มีรายการเกิดขึ้นจริง และทุกรายการจะตองมี

เอกสารหลักฐานท่ีเปนใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน หรือใบรับรองการจายเงินหรือเอกสารหลักฐานแหงหนี้
ประกอบการบันทึกบัญชี 

กรณีเอกสารหลักฐานทีเ่ปนใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานแหงหน้ีอยางนอยตองมี
รายการดังนี ้วัน เดือน ป ชื่อตวั-ชื่อสกุล ท่ีอยูของผูรับเงนิ รายการรับเงิน จํานวนเงินและลายมือชือ่ของผูรับเงินและผู
จายเงิน 

กรณีเอกสารหลักฐานทีเ่ปนใบรับรองการจายเงินอยางนอยตองมีรายการดังนี ้วัน เดือน ป ชื่อตวั-ชือ่สกุล ท่ีอยู
ของผูจายเงิน รายการจายเงิน จาํนวนเงิน และลายมอืชื่อของผูจายเงิน 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอ ๒๑ ใหผูสมัครยื่นบัญชีและรายงานแสดงรายรับและรายจายตามขอ ๑๘ ซึ่งรับรองความถกูตองพรอมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหถกูตองครบถวนตามความจริงตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจังหวัดภายในเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง 

 
ขอ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัไดรับบัญชีและรายงานแสดงรายรับและรายจายตามขอ 

๒๑ แลว ใหจัดทาํประกาศรายการคาใชจายของผูสมัครตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓๐ และใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดั ที่วาการอาํเภอและที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
เลือกตั้ง อยางนอยแหงละหนึง่ชดุ และเก็บไวเปนหลักฐาน ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัดหนึ่งชุด 

 
ขอ ๒๓ กรณีที่มีเหตุผลอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่นาเชื่อไดวาผูสมัครใชจายในการเลือกตั้งเกินจาํนวนเงินที่

คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจังหวัดประกาศกําหนด ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสอบหาขอเท็จจรงิ
และพิจารณาดําเนินการโดยเร็วตามทีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้กําหนด 

 
หมวด ๓ 

การแจงเหตุที่ทาํใหไมอาจไปใชสทิธิเลือกตั้ง 
   

 
ขอ ๒๔ เมื่อมกีารประกาศใหมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นหรอืผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใด ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับมอบหมายมีหนาท่ีรับแจงเหตุและดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับแจงเหตตุามหมวด ๓ แทนผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ขอ ๒๕ นอกจากเหตตุามมาตรา ๓๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัตกิารเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ เหตุดงัตอไปนี้ถาผูมีสิทธเิลือกตั้งไดแจงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
แลวจะไมไปใชสิทธิเลือกต้ังก็ได คือ 

(๑) มีกจิธุระจาํเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกลจากทีเ่ลือกตั้ง 
(๒) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
(๓) มีถิ่นที่อยูหางไกลจากทีเ่ลือกตั้งเกินกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร 
(๔) ไดรับคําส่ังจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาท่ีนอกเขตเลือกต้ัง 
(๕) มีเหตุสุดวิสัย เชน อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
 
ขอ ๒๖ ในการแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตามขอ ๒๕ ใหเจาบานหรือผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายแจงเหต ุตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓๑ หรือทําเปนหนังสือซ่ึงอยางนอยตองระบุเลขประจําตัวประชาชนและท่ีอยูตาม
หลักฐานทะเบยีนบานใหชัดเจน พรอมทั้งแจงดวยวาไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งดวยเหตใุด ย่ืนตอนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบยีนทองถิ่นหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนโดยตองแจงเหตุกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาเจด็วัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับหนังสือการแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังแลว ใหมี
การลงรับหนังสือแจงเหตุน้ันตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และกรณีที่มีการแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย ใหถือวันรับแจงเหตตุามตราประทับซึง่ระบ ุวัน เดอืน ป ของไปรษณียเปนสําคัญ 

 
ขอ ๒๗ เมื่อนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดพจิารณาแลวเห็นวา เหตุที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งแจงนั้น

เปนเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตัง้ตามขอ ๒๕ ใหบันทึกการแจงเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในชองหมายเหตุ
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป กํากับไว 

กรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถิ่นไดพจิารณาแลวเห็นวา เหตุที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งแจงไมเปนเหตุ
ตามขอ ๒๕ ใหแจงผูมีสิทธิเลือกตัง้น้ันทราบภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงเหตุและเก็บหนังสือแจงเหตุน้ันไว
เปนหลักฐาน 

 
ขอ ๒๘ กรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตัง้ โดยมิไดแจงเหตุตามขอ ๒๖ ใหเจาบานหรอืผูมีสิทธิ

เลือกตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมายแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธเิลือกตัง้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓๑ หรือทําเปนหนังสือโดยระบุ
รายละเอียดเชนเดยีวกับขอ ๒๖ ย่ืนตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน
เจ็ดวันนับแตวันเลือกตัง้ 

ใหนําความในขอ ๒๖ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
ขอ ๒๙ เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับหนังสือแจงเหตุ ตามขอ ๒๘ ใหทําการตรวจสอบ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ชดุทีใ่ชหมายเหตุในการเลือกตั้งวามีผูมาแสดงตนและลงคะแนนเลือกตั้งแทนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ซ่ึงไมไปใชสิทธิเลือกต้ังหรือไม 

กรณีท่ีตรวจสอบแลวไมพบวามีผูมาแสดงตนและลงคะแนนเลือกต้ังแทนผูมีสิทธิเลือกตัง้ซ่ึงไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
ใหนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นพิจารณาดาํเนินการเชนเดียวกับขอ ๒๗ 

กรณีท่ีตรวจสอบแลวพบวามีผูมาแสดงตนและลงคะแนนเลือกต้ังแทนผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงไมไปใชสิทธิเลือกต้ังให
นายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัภายในสามวันนับแตวัน
สิ้นสุดการแจงเหตตุามขอ ๒๘ เพ่ือพิจารณาวาสมควรจะเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งใหมคีําสั่งเพิกถอนผลการ
เลือกตั้งหรือไม 

 
ขอ ๓๐ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบยีนทองถิ่นจัดสงบัญชรีายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งชุดทีค่ณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งใชตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนของแตละหนวยเลือกตัง้ไปใหผูอํานวยการทะเบียนกลาง
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกต้ัง 

 
ขอ ๓๑ เม่ือผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือผูท่ีไดรับมอบหมายไดรับบัญชีรายช่ือตามขอ ๓๐ แลวใหดําเนินการ

จัดทําบัญชรีายช่ือผูมีสิทธิเลือกตัง้ท่ีไมไปใชสิทธิเลือกตัง้และไมแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังตามขอ ๒๖ หรือขอ ๒๘ 
หรือแจงแลวแตนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุตามขอ ๒๕ โดยแยกเปนราย
ตําบลหรือชุมชนของแตละเขตเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓๒ จาํนวนสี่ชุด และใหดําเนินการดังน้ี 

(๑) ชุดที ่๑ มอบใหหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินปดประกาศไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) ชุดที่ ๒ มอบใหผูใหญบาน หรือผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัดเทศบาลหรือปลัดเมืองพัทยา 
ปดประกาศไว ณ ที่ทําการผูใหญบานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรเฉพาะผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูในเขตหมูบาน หรือปด
ประกาศไว ณ เขตชุมชนหนาแนนเฉพาะผูมีสิทธิเลือกตัง้ท่ีอยูในเขตชุมชนน้ัน 

(๓) ชุดที่ ๓ มอบใหผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือปลัดเทศบาล 
หรือปลัดเมืองพัทยา หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล เก็บไวเปนหลักฐาน 

(๔) ชุดที่ ๔ มอบใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวดัเก็บไวเปนหลักฐาน 
 
ขอ ๓๒ บุคคลผูมีช่ือในบัญชีรายช่ือตามขอ ๓๑ เปนผูเสียสิทธิตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญตัิการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

หมวด ๔ 
การดาํเนินการเลือกตั้ง 

   
สวนท่ี ๑ 

หีบบัตรเลือกต้ัง 
   

 
ขอ ๓๓ หีบบัตรเลือกต้ังใหทําดวยโลหะหรือวัสดุอ่ืนท่ีม่ันคงและแข็งแรงมีฝาดานบนและมีท่ีสําหรับใสกุญแจหรือ

อุปกรณอ่ืนแทนกุญแจ ดานหนาใหมีท่ีใสกุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจและวสัดุโปรงใสสามารถมองเห็นภายในหีบ
บัตรเลือกตัง้ได และท่ีฝามีชองสําหรับใสบัตรเลือกต้ัง 

หีบบัตรเลือกต้ังใหมีหน่ึงใบและมขีนาดพอท่ีบรรจุบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินของผูมี
สิทธิเลือกตั้งทัง้หมดของแตละหนวยเลือกตั้ง และเมื่อใสกุญแจหรือวัสดุอื่นแทนกุญแจแลวถามิไดไขกุญแจออกหรือ
ทําลายวัสดุที่ใชแทนกุญแจจะไมสามารถนาํบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งได 

หีบบัตรเลือกต้ังใหมีลักษณะตามแบบทายขอกําหนดน้ีโดยอนุโลม 
 
ขอ ๓๔ กรณีที่มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นในวัน เวลา และที่เลือกตั้งเดียวกัน ใหใชหีบ

บัตรเลือกตัง้แยกจากกัน โดยใหมีเครื่องหมายหรือสีของหีบบัตรเลือกตั้งใหแตกตางกันเพื่อใหทราบชัดเจนวาเปนหีบบัตร
เลือกตั้งประเภทใด 

 
ขอ ๓๕ กรณีมีเหตุสดุวิสัยเฉพาะทองที่ซึ่งไมสามารถจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งใหมีลักษณะตามขอ ๓๓ หรือขอ ๓๔ 

ได ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดส่ิงท่ีใชแทนหีบบัตรเลือกต้ังได 
 

สวนท่ี ๒ 
บัตรเลือกตัง้ 

   
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอ ๓๖ บัตรเลือกตั้งใหใชกระดาษที่มีขนาดกวางยาวตามความจาํเปน 
 
ขอ ๓๗ บัตรเลือกตัง้และตนขัว้บตัรเลือกตัง้ใหเย็บเปนเลมๆ ละไมเกินย่ีสิบหาบัตร ใหมีปกหนาและปกหลัง และ

มีรอยปรุเพื่อใหฉีกบตัรเลือกตั้งออกจากตนขัว้บัตรเลือกตั้งได 
ปกหนาอยางนอยใหมีรายการดังน้ี เลมที่ …. เลขที ่…. ถึงเลขที ่….. จํานวน ………. บัตร บัตรเลือกตั้งสําหรับ

การเลือกตั้งประเภทใด หนวยเลือกต้ังท่ี ….. หมูท่ี ……… ตําบล/แขวง ……………… (เทศบาล …………….) อําเภอ/
เขต …………… ที่เลือกตั้ง ……… เขตเลือกตั้งที่ ……….. จังหวดั ……………. และมีชองสําหรบัลงลายมือชื่อผูมอบ
บัตรเลือกตัง้และผูรับบัตรเลือกตัง้ 

ปกหลังอยางนอยใหมีรายการดังน้ี บัตรเลือกตั้งจํานวน ……… บัตร ใชแลวจํานวน ……… บัตร ไดตรวจสอบ
จํานวนบัตรเลือกต้ังแลวเหลือจํานวน ………. บัตร และมีชองสําหรับลงลายมือช่ือคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ผู
ตรวจสอบและนําสง 

ปกบัตรเลือกต้ังใหเปนไปตามตัวอยางทายขอกาํหนดน้ีโดยอนุโลม 
 
ขอ ๓๘ ตนขั้วบัตรเลือกตัง้อยางนอยใหมีรายการดังนี ้เลมที่ ……. เลขที ่……… อยูดานบนของตนขั้วบัตร

เลือกตั้ง และมีที่ลงลายมือชื่อของกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้ผูที่จายบัตรเลือกตัง้ และมีชองสําหรับเขียนชือ่หรือพิมพ
ลายน้ิวมือของผูมีสิทธิเลือกต้ังดวย 

 
ขอ ๓๙ บัตรเลือกตัง้มีลักษณะ ดงันี ้
(๑) บัตรเลือกต้ังเมือ่พับแลวดานหนามีแถบสีอยูบริเวณขอบขวา ถัดไปทางซายมีตราครุฑและระหวางตราครุฑ

กับแถบสีมีขอความวา “บัตรเลือกตั้ง” ใตตราครุฑมีช่ือประเภทสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๒) ดานในของบัตรเลือกตั้งมขีอความวา “ไมประสงคจะลงคะแนนใหแกผูสมัครใดใหทาํเครื่องหมายกากบาท 

(เชน ) ใน “ชองไมลงคะแนน” น้ี” และมีลูกศรช้ีตรงชองไมลงคะแนนดานบนของชองมีขอความวา “ชองไมลงคะแนน” 
และมีชองวางสําหรับทําเครื่องหมายหนึง่ชอง 

ดานในของบัตรเลือกตัง้มีขอความวา “ใหทําเครื่องหมายกากบาท (เชน ) ใน “ชองทาํเครื่องหมาย” น้ี” และมี
ลูกศรตรงชองทําเครื่องหมาย 

ในบัตรเลือกตั้งใหมีชองหมายเลขประจําตวัผูสมัคร ซึง่เปนตวัเลขอารบิค และใหมีชองทําเคร่ืองหมายสําหรับทํา
เคร่ืองหมายกากบาท 

บัตรเลือกต้ังใหเปนไปตามตัวอยางทายขอกําหนดน้ีโดยอนุโลม และหากจะนาํไปใชในการเลือกตัง้ครั้งใด เมื่อใด 
ใหมีการประทับตราหรือเครื่องหมายตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาํหนด 

กรณีที่มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นในวนั เวลา และที่เลือกตั้งเดียวกันใหสีบัตรเลือกตั้ง
แตกตางกัน 

 
สวนท่ี ๓ 

การดาํเนินงานกอนวันเลือกตั้ง 
   



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
ขอ ๔๐ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นจดัเตรยีมหีบบัตรเลือกตั้ง บตัรเลือกตัง้ 

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ แบบพิมพที่ใชในการเลือกตัง้ และอปุกรณการเลือกตั้งทีต่องใชในการเลือกตั้งของแตละหนวย
เลือกตั้งใหพรอมกอนวันเลือกตั้ง 

เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเรว็ในการปฏิบัติหนาทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวดัแตงตัง้คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูอํานวยการการเลือกตัง้
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่รองขอได 

 
ขอ ๔๑ กอนวันเลือกตั้ง คณะอนกุรรมการ คณะบคุคล หรือบุคคล ตามขอ ๔๐ อาจรองขอใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะทํางานคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปนเพื่อชวยเหลือใน
การมอบหีบบัตรเลือกตัง้ บัตรเลือกตั้ง ประกาศกาํหนดหนวยเลือกตั้งและทีเ่ลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๔) ประกาศเปล่ียนแปลง
เขตของหนวยเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕) ประกาศเปล่ียนแปลงท่ีเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๖) คําสั่งแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการ
เลือกตั้งและเจาหนาที่ประจาํหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๗) ประกาศบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๙) สมดุ
รายงานเหตกุารณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) แบบขีดคะแนนเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓) ประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔) รายงานการสงหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๖) ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งของ
ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. ๒๑) ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๒๓) บัญชีรายการ
บรรจุถุงวัสดุใสที่บรรจใุนหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๒๔) ประกาศบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีไดรับสมัครรับเลือกต้ัง
และไมไดรับสมัครรับเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. ๒๗) ประกาศรายชื่อผูมสิีทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๒๘) ประกาศจํานวน
บัตรเลือกตัง้กอนการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๓) ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๓๔) และอุปกรณการเลือกตั้งทีใ่ชในการเลือกตัง้แกคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ของหนวยเลือกตั้งที่อยู
ในเขตรับผิดชอบใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดการลงคะแนนโดยใหมีเวลาเพียงพอทีจ่ะตรวจสอบและนับจํานวนบตัร
เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพและอุปกรณการเลือกตั้งที่ตองใชในการเลือกตั้ง 

จํานวนบตัรเลือกตัง้และอุปกรณการเลือกตั้งที่ตองใชในการเลือกตั้ง ตองพจิารณาและคาํนวณดวยความ
รอบคอบใหมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะใชในการลงคะแนนดวย 

 
ขอ ๔๒ ใหผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้งและกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งอีกไมนอยกวาสองคนเปนผูรับ

หีบบัตรเลือกต้ัง บตัรเลือกตัง้ บญัชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ แบบพิมพ และอุปกรณการเลือกตั้งทีต่องใชในการเลือกตั้งจาก
บุคคลหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตามขอ ๔๑ 

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้จะตองตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตัง้ บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
แบบพิมพ และอุปกรณการเลือกตั้งที่ตองใชในการเลือกตั้งใหถูกตองและลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
ขอ ๔๓ เม่ือไดตรวจและนับจํานวนบัตรเลือกตัง้ บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณการเลือกตั้ง

ที่ใชในการเลือกตัง้แลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนาํบัตรเลือกตั้งทัง้หมดบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง แลวให
ปดหีบบัตรเลือกตัง้ใสกุญแจประจําครัง่ทับรูกุญแจหรืออุปกรณอืน่แทนกุญแจและมดัหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือก ผูกปม
เชือกไวดานขางหีบบตัรเลือกตัง้แลวประจําครั่งทับปมเชือก และปดชองใสบัตรเลือกต้ัง ใสกุญแจประจําครัง่ทับรูกุญแจ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจแลวใหเก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัย ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกาํหนด โดยใหมีเจาหนาท่ีตํารวจทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยดวย 

 
สวนท่ี ๔ 

การดาํเนินงานในวันเลือกตั้ง 
   

 
ขอ ๔๔ ในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งและผูมีหนาที่เกีย่วของกับการเลือกตัง้นําหีบบัตร

เลือกตั้ง บัตรเลือกตัง้ บัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณการเลือกตั้งทีต่องใชในการเลือกตัง้ไปถึงที่
เลือกตั้งกอนเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ นาฬิกา 

 
ขอ ๔๕ กอนเร่ิมเปดการลงคะแนน ใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งเปดหีบบัตรเลือกตัง้เพื่อตรวจสอบและ

นับจํานวนบัตรเลือกต้ังท้ังหมด และประกาศจาํนวนบตัรเลือกตัง้กอนการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๓) โดยปดประกาศไว ณ 
ที่เลือกตั้ง 

 
ขอ ๔๖ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตองจัดแบงหนาที่กัน ดังตอไปน้ี 
(๑) หนาท่ีจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบรอยในท่ีเลือกต้ัง ไดแก การจดัระเบียบควบคุม ดูแล และใหความ

สะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตัง้ โดยเฉพาะอยางยิง่คนพิการที่มาแสดงตนใชสิทธิลงคะแนนเพื่อใหการดาํเนินการเลือกตัง้เปนไป
ดวยความเรยีบรอยและเปนระเบยีบ 

(๒) หนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อผูมีสทิธิเลือกตั้ง ไดแก การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ อานช่ือและท่ีอยู 
การลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง จดหมายเลขบัตรและสถานท่ีออกบัตรและใหผูมีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือ
ชื่อหรือพิมพลายนิว้มือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตัง้ 

(๓) หนาท่ีมอบบัตรเลือกต้ัง ไดแก การมอบบัตรเลือกตัง้ใหแกผูมสิีทธิเลือกตั้ง จดัใหมีการลงลายมือชื่อหรือพิมพ
ลายนิ้วมือของผูมีสิทธิเลือกตั้ง และลงลายมือชื่อตนเองไวที่ตนขัว้บัตรเลือกตัง้ 

(๔) หนาที่ควบคุมดูแลคูหาลงคะแนน ไดแก การจัดระเบียบในการเขาไปลงคะแนนในคูหาลงคะแนนใหเปนไป
ดวยความเรยีบรอย สุจริต และเท่ียงธรรม 

(๕) หนาที่ควบคุมหีบบตัรเลือกตัง้ ไดแก การควบคมุดูแลหีบบัตรเลือกตั้ง และอํานวยความสะดวกการหยอน
บัตรเลือกตัง้ของผูมีสิทธเิลือกตั้ง 

กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ท่ีเหลืออยูใหคอยสับเปล่ียนชวยเหลือกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังท่ีปฏิบัติ
หนาที่อยู 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหประสานงานหรือปรึกษาหารือกับผูอํานวยการประจาํหนวย
เลือกต้ังดวย 

 
ขอ ๔๗ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังอาจแบง

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ชดุทีใ่ชหมายเหตุการลงคะแนนและบตัรเลือกตัง้ออกเปนสวน ๆ เพ่ือใหการแสดงตนการขอใช
สิทธิเลือกตั้งและสงมอบบัตรเลือกตั้งรวดเรว็ขึ้น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
ขอ ๔๘ เมื่อใกลถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนาํหีบบัตรเลือกตั้งแสดงใหผูมี

สิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้งเห็นวาเปนหีบเปลา เสร็จแลวใหปดเทปกาวผนึกรอยตอภายนอกหีบบัตรเลือกต้ัง และใส
กุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจ เสร็จแลวเปดชองใสบัตรเลือกตั้ง และบันทึกการดําเนินการดังกลาวในสมุดรายงาน
เหตุการณประจําหนวยเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) โดยใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวาหาคน และผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไมนอยกวาสองคน ซึ่งอยูในที่เลือกตัง้ในขณะนั้นลงลายมอืชื่อในรายงาน เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้งอยูในขณะนั้น 

 
ขอ ๔๙ เมื่อไดดาํเนินการตามขอ ๔๘ แลว ใหประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งกลาวเปดการลงคะแนน 

เชน กลาววา “บัดน้ีถึงเวลาการลงคะแนนแลวขอเปดการลงคะแนน” แลวจึงเร่ิมดําเนินการลงคะแนนตอไป 
 
ขอ ๕๐ ใหเปดการลงคะแนนตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถงึเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
 

สวนท่ี ๕ 
การลงคะแนนเลือกตัง้ 

   
 
ขอ ๕๑ การใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังใหผูมีสิทธิเลือกต้ังย่ืนหลักฐานเพ่ือขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังโดยแสดง 
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือ 
(๒) ใบรับคําขอมีบตัรหรือเปลี่ยนบัตรใหม (บ.ป. ๒) ที่ติดรูปถายและประทับตราเจาหนาที ่หรือ 
(๓) ใบแทนใบรับคําขอมีบัตรท่ีติดรูปถายและประทับตราเจาหนาท่ี (บ.ป. ๒ ก) หรือ 
(๔) บัตรประจําตวัเจาหนาที่ของรัฐหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหนจ็บํานาญตามกฎหมายวาดวย

บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ หรือ 
(๕) บัตรประจําตวัหรือหลักฐานอื่นซึ่งทางราชการออกใหตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดตามขอ ๕๒ 
 
ขอ ๕๒ บัตรประจําตวัหรือหลักฐานซึ่งทางราชการออกให ตามขอ ๕๑ (๕) ตองมีรูปถายและหมายเลขประจําตัว

ประชาชน ซึง่ไดแกหลักฐานดังตอไปนี ้
(๑) ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนสงทางบก 
(๒) หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการตางประเทศ 
 
ขอ ๕๓ เมื่อกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้ตรวจสอบหลักฐาน ตามขอ ๕๑ หรือขอ ๕๒ ของผูมาแสดงตนขอใช

สิทธิเลือกตั้งกับบัญชีรายชื่อผูมีสทิธิเลือกตั้งแลวเห็นวาถูกตองตรงกัน ใหอานชือ่และที่อยูของผูนั้นดังๆ ถาไมมีผูใดทักทวง
ใหจดหมายเลขประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขบัตรประจําตวัอ่ืนและสถานท่ีออกบัตร และใหผูมสิีทธิเลือกต้ังลงลายมอื
ชื่อหรือพิมพลายนิว้หัวแมมือขวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้ง แลวใหกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้ง
ใหแกผูน้ันเพ่ือลงคะแนน 

กรณีผูมีสิทธิเลือกต้ังไมมีหัวแมมือขวาใหพิมพลายน้ิวหัวแมมือซาย ถาไมมีนิว้หัวแมมือทัง้สองขางใหพิมพ
ลายนิ้วมือใดนิว้มือหนึง่แทน หากไมมีนิ้วมืออยูเลยใหไดรับการยกเวน และใหหมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
ขอ ๕๔ กรณีมีผูทักทวงหรือกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้สงสัยวาผูมาแสดงตนไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู

มีสิทธิเลือกตัง้ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถกูทักทวงหรือผูถูกสงสัยมีสิทธิ
ลงคะแนนหรือไม และในกรณีที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้วินิจฉัยวา ผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปนหรือไมเปนผู
มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึกคําวินิจฉัยลงในสมุดรายงาน
เหตุการณประจําหนวยเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) 

ถาคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทกัทวงหรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อใน
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ กใ็หดําเนินการตามขอ ๕๓ และใหบันทึกคําวนิิจฉัยลงในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวย
เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) แตถามคีําวินจิฉัยชี้ขาดวาผูถกูทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปนผูไมมชีื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้
ใหกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้แจงผูนั้นพรอมแสดงเหตุผล หากผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยน้ันพยายามท่ีจะลงคะแนน
เลือกตั้งทัง้ที่ไดรับแจงแลววาตนไมมีสิทธิเลือกตัง้ ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งดาํเนินการตามกฎหมายตอไป 

 
ขอ ๕๕ ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ของหนวยเลือกตัง้ใดใหลงคะแนนเลือกตั้งได

เฉพาะหนวยเลือกต้ังน้ัน กรณีที่ผูใดมชีื่อเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งหลายหนวยเลือกตั้งมีสิทธใิหลงคะแนนเลือกตั้งไดเพียงแหง
เดียว 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีในการเลือกตัง้มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังท่ีตน
ตองปฏิบัติหนาท่ีน้ันได โดยไมตองมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้ง แตหนวยเลือกตัง้ที่ตนปฏิบัติหนาที่นั้นตองอยูใน
เขตเลือกตั้งทีต่นมีสิทธิเลือกตั้ง 

ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังตามวรรคสอง ซ่ึงประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังท่ีตนตองปฏิบัติหนาท่ี แสดง
หลักฐานคาํสั่งแตงตัง้ตอคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งกอนทําการลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังตรวจสอบถูกตองแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเพิม่ชื่อในบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙) อีกสวนหน่ึง และไมใหนับรวมกับจาํนวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในหนวยเลือกตัง้น้ันแตใหนับเปน
จํานวนผูมาแสดงตนขอใชสิทธิเลือกต้ังแลวบันทึกลงในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) 

 
ขอ ๕๖ ภายใตบงัคับขอ ๕๕ ผูมสิีทธิเลือกตั้งผูใดแมมีชื่ออยูในทะเบียนบานของหนวยเลือกตัง้ใดกต็ามถาไมมี

ช่ืออยูในบัญชรีายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังและไมดําเนินการขอเพ่ิมช่ือในหนวยเลือกตัง้น้ัน เมื่อถึงวันเลือกตั้งผูมีสิทธเิลือกตั้งผู
น้ันจะใชสิทธิลงคะแนนในหนวยเลือกต้ังท่ีตนมช่ืีออยูในทะเบียนบานไมได 

 
ขอ ๕๗ เม่ือผูมีสิทธิเลือกตัง้ไดรับบัตรเลือกต้ังแลว ใหไปยังคูหาลงคะแนนเพ่ือทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในบัตร

เลือกตั้งไดไมเกินจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่จะพึงมใีนแตละเขตเลือกตั้ง และนําบัตรเลือกตั้งที่พับ
เรียบรอยแลวหยอนใสลงในหีบบัตรเลือกตัง้ดวยตนเองตอหนากรรมการประจาํหนวยเลือกตั้ง 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งอาํนวยความสะดวกใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งทีเ่ปนคนพิการเปนกรณีพิเศษ 
เชน จัดใหมกีรรมการประจําหนวยเลือกตัง้คอยชวยเหลือ แนะนําวธิีการลงคะแนนเลือกตัง้ใหแกคนพิการภายใตการกาํกับ
ดูแลของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้หรือจัดใหมีคูหาลงคะแนนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ เปนตน 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอ ๕๘ ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสทิธิเลือกตั้ง แตกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งไมพบชื่อผูนั้นในบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกต้ัง ใหแจงแกผูนั้นวา “ไมมีสิทธิลงคะแนน” และหามมิใหกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้เพ่ิมช่ือผูน้ันลงไปโดย
พลการ แมจะทราบวาผูนั้นมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งกต็าม แตถาผูนั้นยืนยันวาตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนได เชน อาง
วาไดย่ืนคํารองตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน หรือศาล และนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน 
หรือศาลไดสั่งใหเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตัง้แลว นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นยงัมิไดเพิม่ชื่อให
คณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานและวินจิฉัยชี้ขาดวาจะใหผูนั้นลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม พรอมท้ัง
บันทึกคําวินิจฉัยและบันทึกถอยคําของผูแสดงตนนั้นลงในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลอืกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) 

 
ขอ ๕๙ ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสทิธิเลือกตั้งและมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตัง้แตปรากฏวาในบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งระบคุํานาํหนาชื่อหรือรายการแสดงเพศผิดไปจากขอเทจ็จรงิหรือการสะกดชือ่ตัว ชื่อสกุล ผิดใน
เรื่องตวัอักษร สระ หรือวรรณยุกต ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาดวาสมควรจะมอบบัตรเลือกตั้งใหแก
ผูน้ันไปลงคะแนนหรือไม แลวใหหมายเหตุบันทึกคาํวินจิฉัยลงในสมุดรายงานเหตุการณประจาํหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 
๑๒) 

 
ขอ ๖๐ ผูมีสิทธิเลือกต้ังใดไดรับบัตรเลือกต้ังแลว ถาไมประสงคจะลงคะแนนใหแกผูสมัครใดใหผูมีสิทธิเลือกตัง้

นั้นทําเครื่องหมายกากบาท (เชน ) ใน “ชองไมลงคะแนน” ในบัตรเลือกต้ังแลวนําบัตรเลือกต้ังไปหยอนใสหีบบัตร
เลือกตั้งดวยตนเองตอหนากรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้ 

 
ขอ ๖๑ ผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีไดแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกต้ังไวแลว หากเหตุที่แจงไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดหมดไป

หรือมีความประสงคจะใชสิทธิเลือกต้ัง สามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได ท้ังน้ีใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งบันทกึการใชสิทธเิลือกตัง้ไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๙) 

 
ขอ ๖๒ ในระหวางการเปดการลงคะแนน กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจะออกไปจากที่เลือกตั้งไดเพียงคราวละ

หนึ่งคน หรือกรณีจาํเปนที่ตองออกจากที่เลือกตัง้มากกวาคราวละหนึ่งคนใหประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
อนุญาตเปนกรณี ๆ ไป 

 
ขอ ๖๓ ในระหวางการเปดการลงคะแนน จะใหผูใดเขาไปในทีเ่ลือกตั้งไมได เวนแตผูมีหนาที่ในการเลือกตั้งหรือผู

ที่เขาไปเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะท่ีคูหาลงคะแนนนอกจากผูมสิีทธิเลือกต้ังซ่ึงเขาไปทําเคร่ืองหมายลงในบัตรเลือกต้ัง
ของตนแลว ผูใดจะเขาไปไมได เวนแตในกรณีจาํเปน เชน กรรมการประจําหนวยเลือกต้ังนําปากกาไปแทนแทงเดิมท่ีใช
ไมได และใหหมายเหตุบันทึกเหตผุลความจําเปนไวในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) 

ใหกรรมการการเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวดั เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจาํจงัหวดั กรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาไปในที่เลือกตั้งในเขต
รับผิดชอบเพ่ือทําการสอดสองดแูลหรือแนะนําใหการปฏิบัติการเลือกต้ังเปนไปดวยความสุจริตและเท่ียงธรรม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งบันทึกการเขาไปในทีเ่ลือกตั้งของบคุคลตามวรรคสองไวในสมุดรายงาน
เหตุการณประจําหนวยเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) 

 
สวนท่ี ๖ 

การดําเนินงานหลังปดการลงคะแนน 
   

 
ขอ ๖๔ เมื่อถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกาตรง ใหประธานกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังประกาศปดการแสดงตนเพ่ือ

ลงคะแนนเลือกตัง้ 
กรณีที่มีผูมาแสดงตนขอใชสิทธเิลือกตั้งตอคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งภายในกาํหนดเวลาการ

ลงคะแนนเลือกตั้งแลวยังไมไดรบับัตรเลือกตัง้ และยังเหลืออยูในท่ีเลือกตั้งก็ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจาย
บัตรเลือกตัง้ใหแกผูมาแสดงตนนัน้ทําการลงคะแนนเลือกตั้งจนเสร็จสิ้น และบันทึกในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวย
เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) 

การแสดงตนตามวรรคสอง ใหใชบัตรประจําตวัหรือหลักฐานอยางใดอยางหนึง่ตามขอ ๕๑ แสดงตอ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

 
ขอ ๖๕ ใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งนาํบัตรเลือกตั้งทีเ่หลือมานับใหทราบจํานวนและเพื่อมิใหสามารถ

นําบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยูมาใชในการลงคะแนนได ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งทาํเครื่องหมายโดยใชโลหะหรือวัตถุ
อ่ืนเจาะทะลุบัตรเลือกต้ังทุกฉบับพรอมท้ังปกหนาและปกหลังแลวใชเชือกรอยรูผูกรวมใหเปนปกเดียวกัน และประจาํครั่ง
ทับปมเชือกไวหรือกระทําดวยวิธกีารอื่นใดที่สามารถปองกันมใิหใชบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยูลงคะแนนได 

 
ขอ ๖๖ ใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งนับจาํนวนผูมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตัง้จากบัญชีรายชื่อผูมี

สิทธิเลือกตั้งชุดที่ใชหมายเหตุการลงคะแนน และนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือแลวจัดทาํประกาศรายการเกีย่วกับจํานวน
บัตรเลือกตัง้ทั้งหมด จํานวนผูมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตัง้และจาํนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนแลวตาม
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓๔ จํานวนสองชุด แลวใหปดประกาศไว ณ ที่เลอืกตั้งหนึง่ชุด 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมการเลือกตั้ง 
   

 
ขอ ๖๗ เพื่อใหการควบคุมดแูลและดําเนินการจดัใหมกีารเลือกตัง้เปนไปดวยความเรยีบรอยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดัดาํเนินการควบคุมดูแลการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ัง
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เพื่อประโยชนในการดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวัดแตงตั้งผูวาราชการ
จังหวดัเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และแตงต้ังนายอําเภอหรือเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูชวยเหลือ
และสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกต้ังประจาํจังหวัด 

 
ขอ ๖๘ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแตงตัง้บุคคลใดใหปฏิบตัิหนาที่เกีย่วกับการ
เลือกตั้งแลว หามมิใหบคุคลดังกลาวที่เปนขาราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือที่เรียกชื่ออื่นใดที่รับ
เงินเดือนจากงบประมาณของรัฐ ละท้ิง ละเลย หรือไมยินยอมปฏิบัติหนาท่ีน้ัน ๆ เวนแตมีเหตุจาํเปนที่ไมอาจปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายได 

 
ขอ ๖๙ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา การดําเนินการหรอืส่ังการใดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจงัหวดั ผูวาราชการจงัหวดั นายอําเภอ หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ ที่ไดรับมอบหมายใหควบคมุดูแลการเลือกตัง้ มิได
เปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้มีอาํนาจสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแกไขการดาํเนินการหรือ
การส่ังการน้ันได 

 
ขอ ๗๐ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตัง้พบหรือเห็นวา มกีารกระทาํความผิด
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัหรือคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผูเสียหาย โดยมีอํานาจรองทุกขเพือ่ดําเนินคดีแกผูกระทาํ
ผิด 

 
หมวด ๖ 

คาตอบแทนของผูไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   

 
ขอ ๗๑ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน นายอําเภอ กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งและผูที่ไดรับการแตงตัง้ใหปฏิบัตหินาที่เกี่ยวกับการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ไดรับคาตอบแทนตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดตามอัตรา
บัญชีคาตอบแทนซึง่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไวทายขอกําหนดนี ้โดยคาํนึงถึงอาํนาจหนาที่ความรับผิดชอบและ
ความแตกตางของปริมาณงานในการดาํเนินการเลือกตัง้ 

 
หมวด ๗ 

แบบพิมพที่ใชในการเลือกตัง้ 
   

 
ขอ ๗๒ แบบพิมพท่ีใชในการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มดีังนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕  ใบสมัครรับเลือกต้ัง 
ส.ถ./ผ.ถ. ๒๖  ใบรับใบสมัครรับเลือกต้ัง 
ส.ถ./ผ.ถ. ๒๗  ประกาศบัญชรีายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีไดรับสมัครรับ 

      เลือกต้ังและไมไดรับสมัครรับเลือกต้ัง   
ส.ถ./ผ.ถ. ๒๘  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
ส.ถ./ผ.ถ. ๒๙  ประกาศกาํหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกตัง้ของ 

      ผูสมัคร 
ส.ถ./ผ.ถ. ๓๐  ประกาศรายการคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร 
ส.ถ./ผ.ถ. ๓๑  หนังสือแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
ส.ถ./ผ.ถ. ๓๒  ประกาศบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิตามกฎหมายวาดวยการ 

      เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
ส.ถ./ผ.ถ. ๓๓  ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน 
ส.ถ./ผ.ถ. ๓๔  ประกาศรายการเกีย่วกับจํานวนบัตรเลือกตัง้เมื่อเสร็จ 

      ส้ินการลงคะแนน  
 
 ประกาศ ณ วันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พลตํารวจเอก วาสนา เพิม่ลาภ 
 ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(ชื่อบัญชีทาย) 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 

 
[รก.๒๕๔๖/๖ก/๑/๑๗ มกราคม ๒๕๔๖] 
 

จารุวรรณ/แกไข 
๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ 

 


