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ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปน
พระราชบัญญัติท่ีมบีทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา 
๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกขอกําหนด ไวดังนี ้

 
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรยีกวา “ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด

ถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒ ขอกําหนดน้ีใหใชบังคับตัง้แตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓ ในขอกําหนดนี ้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวดั เทศบาล 

เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัต้ังข้ึน 
“สมาชกิสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวดั สมาชกิสภาเทศบาล สมาชกิสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบล และสมาชกิสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มกีฎหมายจัดตัง้ขึ้น 

“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความรวมถึง คณะผูบริหารทองถ่ิน 
“หัวหนาพนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั 

ปลัดเทศบาล ปลัดเมอืงพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาพนักงานหรือหัวหนาขาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มกีฎหมายจัดตัง้ 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขตและปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจาํกิง่อําเภอ 
“ผูมีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถ่ินในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะจดัใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิน่น้ัน 
“การลงคะแนนเสียง” หมายความวา การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถิ่น 
“วันลงคะแนนเสียง” หมายความวา วันท่ีกาํหนดใหเปนวนัลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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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    

“หนวยลงคะแนนเสียง” หมายความวา ทองถ่ินท่ีกาํหนดใหทําการลงคะแนนเสียง 
“ท่ีลงคะแนนเสียง” หมายความวา สถานที่ที่กาํหนดใหทาํการลงคะแนนเสียง 
“บัตรลงคะแนนเสียง” หมายความวา บัตรลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่น 
“หีบบัตรลงคะแนนเสียง” หมายความรวมถงึ ส่ิงท่ีใชแทนหีบบัตรลงคะแนนเสียง 
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและก่ิงอําเภอ 
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถงึ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
“ท่ีวาการอําเภอ” หมายความรวมถึง ที่วาการกิ่งอาํเภอและสํานกังานเขต 
“สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถงึ ศาลาวาการเมืองพัทยา  
 

สวนท่ี ๑ 
การดาํเนินการจัดใหมกีารลงคะแนนเสียง 

   
 

ขอ ๔ ในการดาํเนินการเพื่อจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตาม
มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจาํจังหวดัและหรือหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินดําเนินการแทนคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามทีก่ําหนดไวในขอกําหนดนี ้

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง กรณีกรุงเทพมหานครและองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการการเลือกต้ัง
อาจมอบหมายใหนายอําเภอดําเนินการแทนหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินได 

 
ขอ ๕ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดัไดรับคาํรองและคําชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อแกขอกลาวหาของ

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ถาหากมีจากผูวาราชการจังหวดัหรือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตาม
มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ แลว ใหจดัทําประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงไมเกินเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัดหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แลวแตกรณ ีตามแบบ ถ.ถ. ๑ และใหหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินนําไปปดประกาศ
พรอมกับคํารองและคาํชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อแกขอกลาวหาของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ถาหากมีไว ณ 
ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวดั ท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล ท่ีทําการผูใหญบาน เขตชุมชนหนาแนนท่ีเห็นสมควร และท่ีลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับที่ลงคะแนนเสียง
ไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันลงคะแนนเสียง ทั้งนี ้เฉพาะในเขตทองที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการลงคะแนนเสียง
น้ัน 

 
สวนท่ี ๒ 

หนวยลงคะแนนเสียง และท่ีลงคะแนนเสียง 



   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    

   
ตอนท่ี ๑ 

หนวยลงคะแนนเสียง 
   

 
ขอ ๖ เม่ือไดประกาศใหมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิน่แลว ให

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแจงหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินจัดทํารางประกาศกําหนดหนวยลงคะแนนเสียง
ตามแบบ ถ.ถ. ๒ เสนอตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวดัเพื่อพิจารณาประกาศกําหนดหนวยลงคะแนนเสียงที่
จะพึงมีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันไมนอยกวาสามสิบวนักอนวันลงคะแนนเสียงและใหหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ิน
ประกาศกาํหนดหนวยลงคะแนนเสียงซึง่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัดใหความเห็นชอบแลว ใหผูมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงทราบกอนวันลงคะแนนเสียงไมนอยกวายีสิ่บวัน โดยใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีเชนเดียวกับขอ ๕ 

 
ขอ ๗ การกําหนดหนวยลงคะแนนเสียงที่จะพงึมใีนแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหคํานงึถึงความสะดวกใน

การเดินทางไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ท้ังน้ีตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
(๑) ใหใชหมูบานเปนเขตของหนวยลงคะแนนเสียง เวนแตกรณีทีม่ีผูมีสิทธิลงคะแนนเสยีงจาํนวนนอยจะรวม

หมูบานท่ีติดกันต้ังแตสองหมูบานข้ึนไปเปนหนวยลงคะแนนเสียงเดียวกนัก็ได สําหรับในเขตเทศบาลหรือในเขต
กรุงเทพมหานครหรือในเขตชุมชนหนาแนน อาจกําหนดใหใชแนวถนน ตรอกหรือซอย คลองหรือแมนํ้า เปนเขตของหนวย
ลงคะแนนเสียงก็ได 

(๒) ใหถือเกณฑจาํนวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนวยละแปดรอยคนเปนประมาณ แตถาเห็นวาไมเปนการ
สะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงจะกําหนดหนวยเพิ่มเติมขึ้นโดยใหมจีํานวนผูมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงนอยกวาจํานวนดงักลาวก็ได 

 
ตอนท่ี ๒ 

ท่ีลงคะแนนเสียง 
   

 
ขอ ๘ ใหหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินประกาศกําหนดท่ีลงคะแนนเสียงของแตละหนวยลงคะแนนเสียงกอนวัน

ลงคะแนนเสียงไมนอยกวายี่สิบวนั และที่ลงคะแนนเสียงตองเปนสถานที่ซึ่งประชาชนเขาออกไดงายมคีวามเหมาะสมและ
มีขนาดพอสมควรท่ีจะทําการลงคะแนนเสียงไดสะดวกเพ่ือใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไปใชสิทธิและตรวจสอบดูบัญชี
รายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดงาย 

การเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงใหกระทาํกอนวันลงคะแนนเสียงไมนอยกวาหาวันตามแบบ ถ.ถ. ๓ เวนแต
กรณีฉุกเฉินจะประกาศเปล่ียนแปลงกอนวนัลงคะแนนเสียงนอยกวาหาวันกไ็ด และใหนําความในขอ ๖ มาบังคับใชกับการ
ประกาศกําหนดท่ีลงคะแนนเสียงและการเปล่ียนแปลงท่ีลงคะแนนเสียงโดยอนุโลม 

 
ขอ ๙ คูหาลงคะแนนสําหรับท่ีลงคะแนนเสียงหน่ึงใหมจํีานวนหาคหูาเปนอยางนอย 
 



   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    

ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดัอํานวยการ กํากับดูแลการลงคะแนนเสียงตามขอกําหนดนี้
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 
สวนท่ี ๓ 

คณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียง 
   

 
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดัแตงตัง้ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงนั้น 

เปนคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงจํานวนหาคน ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกส่ีคน 
ตามแบบ ถ.ถ. ๔ แลวใหปดประกาศ ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินและท่ีลงคะแนนเสียงหรือท่ีวาการอําเภอ และ
แจงใหผูไดรับการแตงต้ังทราบโดยเร็ว 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตัง้เจาหนาที่ตํารวจเปนกรรมการประจาํที่ลงคะแนนเสียงดวยหนึง่คน เวนแตกรณีที่มีเจาหนาที่
ตํารวจไมเพียงพอใหแตงตั้งขาราชการพลเรือน ขาราชการทหาร หรือพนักงานฝายปกครอง หรือสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน เปนกรรมการประจาํที่ลงคะแนนเสียงแทนเจาหนาที่ตาํรวจก็ได 

ถาในวนัลงคะแนนเสียงกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงมาปฏิบัตหินาท่ีไมครบหาคน ใหกรรมการท่ีเหลืออยู
แตงตัง้ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงนั้นเปนกรรมการประจาํที่ลงคะแนนเสียงจนครบหาคน 

กรณีประธานกรรมการไมมาปฏิบัติหนาท่ีหรือไมอยูในท่ีลงคะแนนเสียงหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการ
ประจําที่ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการคนหนึง่ เปนประธานกรรมการแทนหรือปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาประธาน
กรรมการจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการประจาํท่ีลงคะแนนเสียงมีหนาทีต่ามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตวิาดวยการ

ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามขอกาํหนดนี ้
 

สวนท่ี ๔ 
ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง และบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง 

   
ตอนท่ี ๑ 

ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง 
   

 
ขอ ๑๓ ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ตองมีคุณสมบตัิและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แหง

พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

ตอนท่ี ๒ 
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง 



   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    

   
 
ขอ ๑๔ เมื่อมีประกาศใหมีการลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวัดแตงตั้งนายทะเบยีน

อําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน จัดทําบัญชรีายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงแตละหนวยลงคะแนนเสียงท่ีอยูในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนแปดชดุ และใหหัวหนาพนักงานสวน
ทองถ่ินนําไปปดประกาศไว ณ สถานที่ตามขอ ๕ ไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันลงคะแนนเสียง 

 
ขอ ๑๕ บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงอยางนอยตองมีรายการ ดังนี ้
(๑) ชื่อตวั ชื่อสกุล 
(๒) เลขประจําตวัประชาชน 
(๓) เพศ 
(๔) วัน เดือน ปเกิด 
(๕) ที่อยูตามหลักฐานทะเบียนบาน 
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงใหใชตามแบบ ถ.ถ. ๕ 
 

สวนท่ี ๕ 
การขอเพ่ิมช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงและการถอนช่ือผูไมมีสิทธิลงคะแนนเสียง 

   
 
ขอ ๑๖ ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกบัการขอเพ่ิมช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังและการถอนชือ่ผูไมมีสิทธิเลือกต้ังตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดัแตงตัง้นายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นรับคํารองขอเพิ่ม
ช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงหรือถอนช่ือผูไมมีสิทธิลงคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. ๖ 

 
สวนท่ี ๖ 

บัตรลงคะแนนเสียง และหีบบัตรลงคะแนนเสียง 
   
ตอนท่ี ๑ 

บัตรลงคะแนนเสียง 
   

 
ขอ ๑๗ บัตรลงคะแนนเสียงใหมขีอความ “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” และใหมีชองทําเครื่องหมายดวย 
ลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามแบบทายขอกําหนดน้ีโดยอนุโลม 
 

ตอนท่ี ๒ 



   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    

หีบบัตรลงคะแนนเสียง 
   

 
ขอ ๑๘ หีบบัตรลงคะแนนเสียง ใหทําดวยโลหะหรือวัสดุอ่ืนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงมีฝาและมีท่ีใสกุญแจหรือ

อุปกรณอ่ืนแทนกุญแจ ดานหนาใหมีวัสดุโปรงใสสามารถมองเห็นภายในหีบบัตรลงคะแนนเสียงได และท่ีฝามีชองใสบัตร
ลงคะแนนเสียง 

ลักษณะและขนาดของหีบบัตรลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามแบบทายขอกําหนดน้ีโดยอนุโลม 
 

สวนท่ี ๗ 
การดาํเนินงานกอนวันลงคะแนนเสียง 

   
 
ขอ ๑๙ ใหหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินหรือนายอําเภอ แลวแตกรณี จัดเตรยีมหีบบัตรลงคะแนนเสียง บัตร

ลงคะแนนเสียง บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง แบบพิมพ และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการลงคะแนนเสียงของแตละหนวย
ลงคะแนนเสียงไวใหพรอมกอนวนัลงคะแนนเสียง 

 
สวนท่ี ๘ 

การดําเนินงานในวนัลงคะแนนเสียง 
   

 
ขอ ๒๐ ในวันลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงและผูท่ีไดรับแตงตัง้หรือผูท่ีมีหนาท่ี

เกี่ยวของกับการลงคะแนนเสียง นําหีบบัตรลงคะแนนเสียง บัตรลงคะแนนเสียง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง แบบ
พิมพ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการลงคะแนนเสียงไปถึงที่ลงคะแนนเสียงกอนเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ นาฬิกา 

กอนเปดใหมีการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนับจาํนวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด
ของหนวยลงคะแนนเสียงนั้น และปดประกาศจํานวนบัตรท้ังหมดในท่ีลงคะแนนเสียงไวในท่ีเปดเผยตามแบบ ถ.ถ. ๙ 

เมื่อถงึเวลาเปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจาํที่ลงคะแนนเสียงเปดหีบบัตรลงคะแนนเสียงในที่
เปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงซึง่อยู ณ ท่ีลงคะแนนเสียงน้ันเห็นวาเปนหีบเปลาแลวปดหีบบัตรลงคะแนนเสียง
และใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไมนอยกวาสองคนซึ่งอยูในที่ลงคะแนนเสียงใน
ขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทกึนัน้ดวย เวนแตไมมีผูลงคะแนนเสียงอยูในขณะน้ันก็ใหบันทึกไวดวย 

 
ขอ ๒๑ คณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงตองจดัแบงหนาท่ีกนั ดังตอไปน้ี 
(๑) หนาท่ีจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบรอยในท่ีลงคะแนนเสียง ไดแก การจัดระเบียบควบคุมดูแล และ

ใหความสะดวกแกผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอยางยิ่งคนพิการที่มาแสดงตนใชสิทธิลงคะแนนเพื่อใหการ
ดําเนินการลงคะแนนเสียงเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนระเบียบ 



   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) หนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อผูมีสทิธิลงคะแนนเสียง ไดแก การตรวจสอบบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง 
อานช่ือและท่ีอยู การลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง จดหมายเลขบัตรและสถานท่ีออกบัตร และใหผูมี
สิทธิลงคะแนนเสียงลงลายมอืช่ือหรือพิมพลายน้ิวมือในบัญชรีายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง 

(๓) หนาท่ีมอบบัตรลงคะแนนเสียง ไดแก การมอบบัตรลงคะแนนเสียงใหแกผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง จัดใหมีการ
ลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิว้มือของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงและลงลายมือชื่อตนเองไวทีต่นขั้วบตัรลงคะแนนเสียง 

(๔) หนาที่ควบคุมดูแลคูหาลงคะแนนเสียง ไดแก การจดัระเบียบในการเขาไปลงคะแนนเสียงในคูหาลงคะแนน
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต และเท่ียงธรรม 

(๕) หนาที่ควบคุมหีบบตัรลงคะแนนเสียง ไดแก การควบคุมดูแลหีบบัตรลงคะแนนเสียงและอํานวยความสะดวก
การหยอนบัตรลงคะแนนเสียงของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง 

 
สวนท่ี ๙ 

การลงคะแนนเสียง 
   

 
ขอ ๒๒ ใหเปดการลงคะแนนเสียงตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
 
ขอ ๒๓ เมื่อถงึเวลาเปดการลงคะแนนเสียง ใหประธานกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงประกาศเปดการ

ลงคะแนนเสียง 
 
ขอ ๒๔ ใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงแสดงตนตอกรรมการประจาํที่ลงคะแนนเสียง โดยแสดงบัตรประจําตวั

ประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการท่ีกําหนดไวตามขอกําหนดไวตามขอกําหนดคณะกรรมการการ
เลือกต้ังวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๕๑ และขอ ๕๒ โดยอนุโลม 

เมื่อคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงแลว ใหอานชื่อและที่อยูของผู
น้ันดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวงใหหมายเหตุไวในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยใหจดหมายเลขบัตรและสถานท่ีออก
บัตรและใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงลงลายมือช่ือหรือพิมพลายน้ิวมือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไวเปนหลักฐาน
แลวใหกรรมการประจาํที่ลงคะแนนเสียงมอบบตัรลงคะแนนเสียงใหแกผูนั้น 

 
ขอ ๒๕ เม่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดรับบัตรลงคะแนนเสียงแลวใหไปยังคูหาลงคะแนนเพ่ือทําเคร่ืองหมาย

กากบาท (เชน ) ลงในชองทําเคร่ืองหมาย “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” และนําบัตรลงคะแนนเสียงท่ีพับเรียบรอยแลว
หยอนลงในหีบบัตรลงคะแนนเสียงตอหนากรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียง 

 
สวนท่ี ๑๐ 

การดําเนินงานหลังปดการลงคะแนนเสียง 
   

 



   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 ๒๖ เม่ือถึงเวลาปดการลงคะแนนเสียงใหประธานกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงประกาศปดการ
ลงคะแนนเสียงและงดจายบัตรลงคะแนนเสียง 

กรณีท่ีมีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงตอคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงภายในกําหนดเวลาการ
ลงคะแนนเสียงแลวยงัไมไดรับบตัรลงคะแนนเสียงและยงัเหลืออยูในที่ลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจาํที่ลงคะแนน
เสียงจายบตัรลงคะแนนเสียงใหแกผูมาแสดงตนนั้นเพื่อทาํการลงคะแนนเสียงจนเสร็จสิ้น 

ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงทําเครื่องหมายโดยใชโลหะแหลมหรือวัตถุอื่นใดเจาะบัตรลงคะแนน
เสียงท่ีเหลือทุกฉบับใหทะลุจนไมสามารถนําไปใชลงคะแนนเสียงได แลวใชเชือกรอยรูผูกรวมกันไวและประจําคร่ังทับปม
เชือกหรือกระทาํดวยวิธีอื่นใดที่สามารถปองกันมิใหใชบตัรลงคะแนนเสียงไปใชลงคะแนนได 

ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงนําบัตรลงคะแนนเสียงท่ีเหลือท้ังหมดมานับใหทราบจํานวนและให
จัดทํารายงานเกี่ยวกับจาํนวนบัตรลงคะแนนเสียงที่รับมาทัง้หมด จํานวนผูมาแสดงตน จาํนวนบัตรที่มีผูลงคะแนนเสียง
และจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงท่ีเหลือ จํานวน ๒ ชดุ ตามแบบ ถ.ถ. ๑๐ โดยใหกรรมการประจําทีล่งคะแนนเสียงที่ปฏิบัติ
หนาท่ีอยูในขณะน้ันทุกคนลงลายมือช่ือไวและปดประกาศใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงซ่ึงอยูบริเวณท่ีลงคะแนนเสียงทราบ 
จํานวน ๑ ชดุ 

 
สวนท่ี ๑๑ 

การนับคะแนนเสียง 
   

 
ขอ ๒๗ การนับคะแนนเสียงใหกระทํา ณ ที่ลงคะแนนเสียงของแตละหนวยลงคะแนนเสียงเมื่อปดการลงคะแนน

เสียง ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงเปดหีบบัตรลงคะแนนเสียงออกเพ่ือนับคะแนนทันที การเปดหีบบัตร
ลงคะแนนเสียงและนับคะแนนน้ีตองกระทําโดยเปดเผยจะเล่ือนหรือประวิงเวลาไมได 

 
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงแบงหนาท่ีในการนับคะแนนเสียง ดงันี ้
คนท่ี ๑ มีหนาท่ีหยิบบัตรลงคะแนนเสียงทีละฉบับ คล่ีบัตรลงคะแนนเสียงแลวสงใหกับคนท่ี ๒ โดยมใิหเทบัตร

ลงคะแนนเสียงออกจากหีบบัตรลงคะแนนเสียง 
คนท่ี ๒ มีหนาท่ีขานบัตรลงคะแนนเสียง 
(๑) ถาเปนบัตรดใีหอานวา “บัตรด”ี และขานดวยวา “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” พรอมท้ังชูบัตรลงคะแนน

เสียงโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่ลงคะแนนเสียงไดเห็นดวย 
(๒) ถาเปนบัตรเสียตามขอ ๓๑ ใหอานวา “บัตรเสีย” พรอมทั้งชูบตัรลงคะแนนเสียงโดยเปดเผยใหผูที่อยูใน

บริเวณท่ีลงคะแนนเสียงไดเห็นดวยและใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงสลักหลังบัตรวา “เสีย” พรอมท้ังระบุ
เหตุผลวาเปนบัตรเสียตามวงเล็บใดตามขอ ๓๑ และลงลายมือชือ่กํากับไวไมนอยกวาสองคน 

คนท่ี ๓ มีหนาท่ีรับบัตรลงคะแนนเสียงท่ีผานการวินิจฉัยและอานแลว ใสลงในภาชนะที่เตรียมไวโดยแยกเปน
ภาชนะสําหรับใสบัตรดีเห็นดวยหนึ่งใบ บัตรดีไมเห็นดวยหน่ึงใบ และใสบัตรเสียหนึ่งใบ เม่ือเสร็จส้ินการนับบัตรลงคะแนน
เสียงแลวใหแยกบัตรลงคะแนนเสียงแตละประเภทใสถุงวัสดุใสพรอมทั้งเขยีนจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่อยูในถงุวัสดใุส
ดวย 



   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    

คนท่ี ๔ มีหนาท่ีขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนนเสยีง (ถ.ถ. ๑๑) โดยปรับปรุงขนาดของแบบใหมีความเหมาะสม
และนําไปติดไวบนกระดานหรือผนังอาคารเพื่อแสดงใหบคุคลทั่วไปที่อยูในบริเวณที่ลงคะแนนเสียงเห็นการขดีคะแนนได
โดยสะดวก 

คนท่ี ๕ มีหนาท่ีคอยสับเปล่ียนชวยเหลือกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยู 
เมื่อกรรมการประจาํที่ลงคะแนนเสียงผูมีหนาทีว่ินิจฉัยบัตรลงคะแนนเสียงไดขาน “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” 

ใหผูมีหนาท่ีขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนนเสียงขีดคะแนนพรอมกันขีดหน่ึงตอหน่ึงคะแนน กรณีทีผู่มีหนาที่วินิจฉัยบตัร
ลงคะแนนเสียงไดขานวา “บัตรเสีย” ใหขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๑) เชนเดียวกัน 

ใหผูมีหนาท่ีกรอกคะแนนขีดคะแนนหน่ึงขีดตรงชองกรอกคะแนนของผูถูกถอดถอนน้ันสําหรับการขีดคะแนนให
ใชวิธีขีดหนึ่งตอหนึ่งคะแนน แตเมื่อถึงขดีที ่๕ ใหขีดขวางทับเสน ๔ ขีดแรก ดังเชนรูป  ΜΜΜΜ  หรือ  ΜΜΜΜ  หรือ  ΜΜΜΜ  เปนตน 
เพ่ือสะดวกแกการนับคะแนนเสียงและใหทําเชนน้ีเร่ือยไปทุก ๕ ขดี 

แบบขีดคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๑) ซึ่งไดใชขีดคะแนนเสียงถกูตองแลว ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงลง
ลายมือชื่อกํากับไวทุกแผน 

 
ขอ ๒๙ เม่ือหยิบบัตรลงคะแนนเสียงออกจากหีบบัตรลงคะแนนเสียงหมดแลว ใหแสดงหีบบัตรลงคะแนนเสียงวา

ไมมีบัตรลงคะแนนเสียงเหลืออยูในหีบบัตรน้ัน ใหบุคคลท่ีอยูบริเวณท่ีลงคะแนนเสียงเห็นไดโดยสะดวกและชดัเจน 
 
ขอ ๓๐ เมื่อเสร็จสิ้นการขีดคะแนนเสียงแลว ใหกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงจัดการรวมคะแนนและ

ตรวจสอบคะแนนในแบบขีดคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๑) ใหถูกตอง 
หากตรวจสอบผลการรวมคะแนนเสียงแลวไมถูกตอง หรือจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงท่ีใชลงคะแนนไมตรงกับ

จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนเสียง หรือจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีมีไมตรงกับจํานวนบัตร
ลงคะแนนเสียงท่ีไดรับมาใหตรวจสอบใหมใหถูกตองตามความเปนจริง และหากตรวจสอบแลวยงัไมถูกตองหรือไมตรงกับ
จํานวนผูมาแสดงตนหรือรับบัตรลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงนับคะแนนเสียงใหม ถานับ
คะแนนเสียงใหมแลวยังไมถูกตองใหรายงานหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินทันที เพื่อวินิจฉัยและรายงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อพจิารณาวาจะสมควรรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํส่ังใหมกีารลงคะแนนเสียงใหม
หรือนับคะแนนใหมในท่ีลงคะแนนเสียงน้ันหรือไม 

เม่ือคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงรวมผลการนับคะแนนเสียง ณ ท่ีลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว ให
ประกาศผลการนับคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. ๑๒ และปดประกาศไวใหประชาชนทราบ ณ ที่ลงคะแนนเสียง แลวรายงาน
ใหหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือรวบรวมผลการนับคะแนนเสียงของทุกหนวยลงคะแนนเสียง 

 
ขอ ๓๑ นอกจากบัตรลงคะแนนเสียงท่ีถือวาเปนบัตรเสียตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ

ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวบัตรลงคะแนนเสียงตอไปนี้ใหถือ
เปนบัตรเสียดวย 

(๑) บัตรที่มิใชบัตรซึ่งกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมอบให 
(๒) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเสียงนอกชองทาํเครื่องหมาย 
(๓) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 



   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    

(๔) บัตรที่มีเครื่องสังเกต หรือขอความอ่ืนใดนอกจากท่ีกําหนดไวในขอ ๒๕ 
 
ขอ ๓๒ เม่ือการนับคะแนนเสียงส้ินสุดลงแลว คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงตองเก็บเอกสารและสิ่งของ

ตางๆ ใสในหีบลงคะแนนเสียง คอื 
(๑) บัตรลงคะแนนเสียงท่ีนับเปนคะแนนแลว และบัตรเสีย โดยแยกแตละประเภทบรรจุในถงุวัสดุใส 
(๒) แบบขีดคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๑) ที่ไดใชในการกรอกคะแนนท้ังหมด 
(๓) รายงานผลการนับคะแนนเสียงและประกาศผลการนับคะแนนเสียง (ถ.ถ.๑๒) จํานวนหนึ่งชุด 
เมื่อไดบรรจุสิ่งของตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงปดหีบบัตรลงคะแนนเสียงพรอม

ท้ังใสกุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกญุแจและใหมีการประจําคร่ังทับกุญแจหรืออุปกรณอ่ืนและปดชองใสบัตรลงคะแนนเสียง
ของหีบบัตรลงคะแนนเสียงดวยปายสําหรับปดชองใสบัตรลงคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๘) เสร็จแลวใหมัดหีบบัตรลงคะแนนเสียง
ดวยเชือกไวดานขางหีบบัตรลงคะแนนเสียงและประจําครัง่ทับปมเชือกหรือกระทาํดวยวิธีอื่นใดที่สามารถปองกันมิใหเปด
หีบบัตรลงคะแนนเสียงได 

ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงรายงานผลการนับคะแนนเสียงและประกาศผลการนับคะแนนเสียง 
(ถ.ถ. ๑๒) ใหประชาชนทราบไว ณ ที่ลงคะแนนเสียงหนึง่ชดุ 

 
ขอ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการประจาํที่ลงคะแนนเสียงไดดําเนินการปดหีบบัตรลงคะแนนเสียงตามขอ ๓๒ แลว ให

นําส่ิงตอไปน้ีใหหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินหรือนายอําเภอ แลวแตกรณีทันที คือ 
(๑) บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๕) ชุดท่ีใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงใชลงคะแนน 
(๒) รายงานการใชสิทธิลงคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๗) จํานวนหนึง่ชุด 
(๓) ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนนเสียงแลว (ถ.ถ. ๑๐) จํานวน

หนึ่งชุด 
(๔) รายงานผลการนับคะแนนเสียงและประกาศผลการนับคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๒) จํานวนสองชุด 
(๕) หีบบัตรลงคะแนนเสียงพรอมดวยลูกกุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจ บัตรลงคะแนนเสียงท่ีเหลือท้ังหมด 

คูหาลงคะแนนท้ังหมด สิ่งของอื่นๆ เชน ธงชาติ ปาย และอุปกรณเกีย่วกับการลงคะแนนเสียงตางๆ เปนตน 
เม่ือหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินหรือนายอําเภอแลวแตกรณี ไดทําการตรวจเอกสารท่ีคณะกรรมการประจําท่ี

ลงคะแนนเสียงนําสงตามวรรคหน่ึง หากถกูตองครบถวนใหจดัสงเอกสารตาม (๑) (๒) (๓) (๔) ไปใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดโดยเร็ว 

 
ขอ ๓๔ ในการดําเนินการตามขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงจดัทํารายงานการนําสงหีบบัตร

ลงคะแนนเสียงจาํนวนสองชดุ เพ่ือใหผูมอบและผูรับมอบเก็บรักษาไวคนละหน่ึงชุด 
กรณีท่ีกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงผูใดไมอาจรวมเดินทางไปสงหีบบัตรลงคะแนนเสียงไดใหจดแจงเหตุผล

ไวในรายงานการนําสงหีบบัตร 
 
ขอ ๓๕ ในการนําหีบบัตรและอุปกรณท่ีเก่ียวกบัการลงคะแนนเสียงสงหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินหรือ

นายอําเภอ แลวแตกรณ ีใหมีกรรมการประจาํที่ลงคะแนนเสียงนั้นอยางนอยสามคนรวมเดินทางไปดวย 
สวนท่ี ๑๒ 



   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    

การประกาศผลการลงคะแนนเสียง 
   

 
  ขอ ๓๖ เม่ือหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินหรือนายอําเภอ แลวแตกรณี ไดรับรายงานผลการนับคะแนน
เสียงและประกาศผลการนับคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๒) ตามขอ ๓๓ แลวใหทําการรวมคะแนนของทุกหนวยลงคะแนนเสียง
แลวจัดทาํประกาศผลการรวมคะแนนเสียง จาํนวนบัตรลงคะแนนเสียงที่มีอยูทัง้หมด จํานวนบัตรลงคะแนนเสียงท่ีใชและ
จํานวนบัตรลงคะแนนเสียงท่ีเหลือจากการลงคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. ๑๓ โดยใหจดัทําขึ้นจํานวนสี่ชุด แลวดาํเนินการ
ดังนี ้
  ชุดที่ ๑ ปดไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่วาการอําเภอ 

ชุดที ่๒ มอบใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ชุดที่ ๓ มอบใหผูวาราชการจงัหวดัหรือรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย แลวแตกรณี 
ชุดที่ ๔ เก็บรักษาไว 
พรอมทั้งจัดทาํประกาศผลการลงคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. ๑๔ จํานวนสามชดุ สงใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัดหนึ่งชุด สงใหผูวาราชการจงัหวดัหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหนึง่ชุดและเก็บรักษาไว
หนึ่งชุด 

 
ขอ ๓๗ เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจาํจังหวดัไดรับรายงานผลการนับคะแนนเสียงและประกาศผลการ

นับคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๒) และประกาศผลการรวมคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๓) จากหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินหรือ
นายอําเภอแลว และเมื่อไมปรากฏเหตุผลท่ีจะตองประกาศใหมกีารลงคะแนนเสียงใหม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจงัหวดัรายงานผลการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการประกาศผลการลงคะแนนเสียงตาม
แบบ ถ.ถ. ๑๔ ดังนี ้

(๑) ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดลงคะแนนเสียง “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” กับการถอดถอนสมาชกิสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถ่ินแตละรายดวยคะแนนเทาใด 

(๒) จํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงท่ีมาใชสิทธิลงคะแนนเสียง และจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

กรณีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจังหวัด
ดําเนินการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแทนได เมื่อดาํเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลวใหแจงไปยังผูวาราชการจังหวัด
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แลวแตกรณี และรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเรว็ 

 
สวนท่ี ๑๓ 

การเปล่ียนท่ีลงคะแนนเสียงใหม การงดการลงคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงใหม 
   

 
ขอ ๓๘ กอนวันลงคะแนนเสียง ถาการลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงใดไมสามารถกระทําไดเน่ืองจาก

เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคภัีย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอื่นใหคณะกรรมการประจาํที่ลงคะแนนเสียง ประกาศกําหนดท่ี
ลงคะแนนเสียงใหมใหผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถไปลงคะแนนไดโดยสะดวกตามแบบ ถ.ถ. ๓ โดยเรว็ และปด



   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    

ประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวดั ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการ
ผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนนท่ีเห็นสมควร แตถาไมอาจกาํหนดที่ลงคะแนนเสียงใหมได ใหคณะกรรมการประจําท่ี
ลงคะแนนเสียงประกาศงดการลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงน้ันตามแบบ ถ.ถ. ๑๕ และปดประกาศไว ณ ศาลากลาง
จังหวดั ท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีทําการผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนน
ที่เห็นสมควร แลวรายงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวดัเพื่อรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ทราบโดยเร็ว 

 
ขอ ๓๙ กรณีเกิดเหตตุามขอ ๓๘ เกิดขึ้นในวันลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงประกาศ

งดการลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงน้ันตามแบบ ถ.ถ. ๑๕ และปดประกาศไวในบริเวณใกลท่ีลงคะแนนเสียงแลว
รายงานหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินหรือนายอําเภอเพ่ือรายงานตามลําดับเชนเดียวกับขอ ๓๘ 

 
ขอ ๔๐ เม่ือหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินหรือนายอําเภอไดรับรายงานการงดการลงคะแนนของหนวยลงคะแนน

เสียงแลว ใหประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงใหมสําหรับหนวยลงคะแนนเสียงหรือท่ีลงคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. ๑๖ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบวาเหตุท่ีทําใหไมอาจลงคะแนนเสียงไดน้ันสงบลงแลว และตองประกาศกอนวัน
ลงคะแนนเสียงใหมเปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวดั และใหปดประกาศไว ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดั ศาลากลางจงัหวัด ท่ีวาการอําเภอ 
สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบล ท่ีทําการผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนนท่ีเห็นสมควร  

 
ขอ ๔๑ กรณีท่ีมีการประกาศงดการลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงหรือท่ีลงคะแนนเสียงใดตามขอ ๓๙ และ

อยูในระหวางการลงคะแนน ใหระงับการจายบัตรลงคะแนนเสียงและใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนาํบัตร
ลงคะแนนเสียงท่ีเหลือมาทําเคร่ืองหมายตามวธิกีารในขอ ๒๖ วรรคสามแลวนําหีบบัตรลงคะแนนเสียงสงใหกับหัวหนา
พนักงานสวนทองถ่ินหรือนายอําเภอทันทีพรอมรายงานการสงหีบบัตรและบันทึกเหตุของการงดลงคะแนนเสียงไวใน
รายงานการใชสิทธิลงคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๗) 

 
สวนท่ี ๑๔ 

การเก็บรกัษาบัตรลงคะแนนเสียงและการทาํลายบตัรลงคะแนนเสียง 
   

 
ขอ ๔๒ ใหหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินหรือนายอําเภอ แลวแตกรณี เก็บรักษาหีบบัตรลงคะแนนเสียง เอกสารที่

อยูในหีบบัตรลงคะแนนเสียง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงไวในที่ปลอดภัยหามมใิหผูใดเปดหีบบัตร
ลงคะแนนเสียง 

กรณีที่มีความจําเปนตองเปดหีบบัตรลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึง่ใหขออนุมตัิจากกรรมการการเลอืกตั้งกอน 
 
ขอ ๔๓ การทําลายบัตรลงคะแนนเสียงที่เก็บอยูในหีบบัตรลงคะแนนเสียงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของจะทาํ

ไดเมื่อพนระยะเวลาคัดคานการลงคะแนนเสียงตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญตัิวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไมนอยกวาเจด็วัน และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวดัเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการทําลายบัตรลงคะแนนเสียง 



   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    

กรณีที่มีการคัดคานการลงคะแนนเสียงในเขตลงคะแนนเสียงใด ใหหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินหรือนายอําเภอ
เก็บรักษาบัตรลงคะแนนเสียงที่เก็บอยูในหีบบัตรลงคะแนนเสียงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไวจนกวาคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาํจงัหวดัจะมีคาํสั่ง 

 
สวนท่ี ๑๕ 

แบบพิมพที่ใชในการลงคะแนนเสียง 
   

 
ขอ ๔๔ ตัวอยางและแบบพิมพท่ีใชในการลงคะแนนเสียง มีดงันี ้
(๑) ตัวอยาง 

๑.บัตรลงคะแนนเสียง 
๒.หีบบัตรลงคะแนนเสียง 

(๒)แบบพิมพ 
ถ.ถ. ๑  ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๒  ประกาศกําหนดหนวยลงคะแนนเสียงและท่ีลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๓  ประกาศเปล่ียนแปลงหนวยลงคะแนนเสียงและท่ีลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๔  คําสั่งแตงตัง้เจาพนกังานผูดําเนนิการลงคะแนนเสียงประจําที่ลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๕  บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๖  แบบคํารองขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๗  รายงานการใชสิทธิลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๘  ปายสําหรับปดชองใสบัตรลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๙  ประกาศจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงกอนการลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๑๐ ประกาศรายการเกีย่วกับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๑๑ แบบขีดคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๑๒ รายงานผลการนับคะแนนเสียงและประกาศผลการนับคะแนนเสียงของคณะกรรมการประจําที่

ลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๑๓ ประกาศผลการรวมคะแนนเสียงของหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินหรือนายอําเภอ 
ถ.ถ. ๑๔ ประกาศผลการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดั 
ถ.ถ. ๑๕ ประกาศงดการลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๑๖ ประกาศกาํหนดวันลงคะแนนเสยีงใหม 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  พลตํารวจเอก วาสนา เพิม่ลาภ 
  ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



   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    

 
[รก.๒๕๔๖/๖ก/๒๖/๑๗ มกราคม ๒๕๔๖] 
 

จารุวรรณ/แกไข 
๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ 

 


