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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ และมาตรา 

๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๕ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการการเลือกต้ัง จงึออกระเบยีบเกีย่วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ไวดงัน้ี 

 
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้วาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓ ในระเบียบน้ี 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวดั เทศบาล องคการบริหารสวน

ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจดัตั้ง 
“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองคการบริหารสวน

ตําบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความรวมถึง คณะผูบริหารทองถ่ิน 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
“กรรมการสรรหา” หมายความวา กรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
“หัวหนาพนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั ปลัดเทศบาล ปลัด

องคการบริหารสวนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหนาพนักงานหรือหัวหนาขาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

“ผูวาราชการจงัหวัด” หมายความรวมถงึ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขตและปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจาํกิง่อําเภอ 
“นายทะเบียนอําเภอ” หมายความรวมถงึ ผูชวยนายทะเบียนอําเภอ 
“นายทะเบียนทองถ่ิน” หมายความรวมถึง ผูชวยนายทะเบียนทองถิ่น 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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“เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย” หมายความวา ขาราชการตํารวจ หรือขาราชการพลเรือนหรือ
ขาราชการทหาร หรือพนักงานฝายปกครอง หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ ท่ีไดรับแตงตัง้ให
ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกต้ัง 

“ผูมีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถ่ิน 
“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถ่ิน 
“ผูไดรับเลือกต้ัง” หมายความวา ผูไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
“การเลือกตั้ง” หมายความวา การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
“วันเลือกตั้ง” หมายความวา วันท่ีกําหนดใหเปนวันเลือกตัง้ตามประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชกิสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
“วันลงคะแนน” หมายความวา วนัที่กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตัง้ใชสิทธิเลือกตั้งดวยการลงคะแนน

เลือกตั้งผูสมคัร 
“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 
บทท่ัวไป 

   
สวนท่ี ๑ 

การประกาศใหมีการเลือกตัง้ 
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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    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอ ๔ กรณีที่จะตองมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใด หรือกอนวันครบวาระการดาํรงตาํแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นไมนอยกวาหกสิบวัน ให
หัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นนั้นแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดัทราบเพื่อเตรียมการจัดใหมีการเลือกตั้ง
และใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัดรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ทราบโดยเร็ว 

 
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอรางประกาศใหมกีารเลือกตั้ง 

ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑ แลวแตกรณีตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดั เมื่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํ
จังหวดัไดเห็นชอบ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๕ แลว ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใหมกีารเลือกต้ัง ดังนี ้

(๑) กรณีการเลือกตั้งทัว่ไปหรือการเลือกตัง้ทั้งคณะ ตองประกาศกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามสิบหา
วัน 

(๒) กรณีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ตองประกาศกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามสิบวัน 
เมื่อไดดาํเนินการตาม (๑) และ (๒) แลว ใหจัดสงสําเนาประกาศดังกลาวไปใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

จังหวดั เพื่อรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเรว็ 
 
ขอ ๖ กรณีคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจําจังหวดัประกาศใหมกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นใหมหรือ

เพิ่มเติม หรือประกาศใหมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นใหม ตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญตักิารเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตองประกาศกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามสิบวัน และใหจัดสงสําเนาประกาศ
ดังกลาวไปใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดาํเนินการตอไป 

 
ขอ ๗ ใหผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นติดประกาศใหมีการเลือกตั้งตามขอ ๕ และ

ขอ ๖ ไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีการเลือกตัง้นัน้ และสงไปใหนายอําเภอ ผูอํานวยการการเลือกตัง้
ประจําจงัหวดั เพ่ือปดประกาศดงักลาวไว ณ ท่ีวาการอําเภอ และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดั 
นอกจากนี้ใหผูอํานวยการการเลอืกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาตดิประกาศ ณ สถานที่ที่เห็นสมควร 

 
ขอ ๘ กรณีจําเปนที่ไมอาจปฏิบัตติามระเบียบนี ้หรือกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวดัหรือ

คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหมีการปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบนี้ ใหขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้กอนเปนกรณ ีๆ ไป 

 
สวนท่ี ๒ 

การเตรียมการเลือกตั้ง 
   

 
ขอ ๙ ใหผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําจังหวัด และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจดัตัง้ศูนยประสานงานการเลือกตัง้ขึ้น เพ่ือประสานงานและจัดการเลือกตัง้ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 



   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 เม่ือมีการประกาศใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใด ใหคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจาํจงัหวดัแจงขอความรวมมือนายอําเภอ และหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในทองถ่ินน้ัน รณรงคและประชาสัมพันธใหราษฎรทราบ กําหนดวนัเลือกต้ัง สถานท่ีเลือกตัง้ หนวยเลือกตั้ง สถานท่ีรับแจง
เหตุการไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและเรื่องอื่นที่เปนประโยชนตอการเลอืกตั้งเพื่อใหราษฎรไปใชสิทธเิลือกตั้งโดยทัว่กัน 

 
ขอ ๑๑ กรณีที่จะตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใด ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินน้ันต้ังงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือแกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจําปเพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทัง้หมด เวนแตคาใชจายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด 

 
ขอ ๑๒ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีรายไดไมเพยีงพอสําหรับใชจายในการเลือกตัง้ตาม

ขอ ๑๑ ใหนําเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมาใชเพือ่การนี ้หากไมมีเงินสะสมหรือมแีตไมเพียงพอ ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจดัทํารายการเกี่ยวกับคาใชจายในสวนที่จําเปนและไมเพียงพอในการเลือกตัง้เสนอ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 

 
หมวด ๒ 

เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตัง้ และท่ีเลือกตั้ง 
   
สวนท่ี ๑ 

เขตเลือกตั้งและจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่น 
   

 
ขอ ๑๓ เขตเลือกตั้งและจํานวนสมาชกิสภาทองถิ่นสาํหรับการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ ดงัตอไปนี ้
(๑) การเลือกตัง้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จาํนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมดใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร กาํหนดเขตเลือกตัง้ ดังนี ้
(ก) ถาเขตใดมีจาํนวนราษฎรไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นคน ใหถือเขตเปนเขตเลือกตัง้และมีสมาชกิจาํนวนหนึ่งคน 
(ข) การแบงเขตเลือกตั้งใหถือเกณฑจํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหน่ึงแสนถาเกินหาหม่ืน ใหเพิ่มเขต

เลือกตั้งในเขตนั้นไดอีกหนึ่งเขตเลือกตั้งและมีสมาชกิจาํนวนหนึ่งคน 
(๒) การเลือกตัง้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดั ใหถือเขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้งในกรณีทีอํ่าเภอใดมี

สมาชิกเกินหนึ่งคน ใหแบงเขตอาํเภอเปนเขตเลือกตั้งเทากับจํานวนสมาชิกที่จะพงึมใีนอําเภอนั้น และมีสมาชกิเขต
เลือกตั้งละหนึง่คน สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดัท้ังหมดและท่ีจะพึงมีในแตละอําเภอใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยองคการบรหิารสวนจังหวัด 



   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    

(๓) การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลตาํบล ใหแบงเขตเทศบาลเปนสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชกิสภาเทศบาลเมือง ใหแบงเขตเทศบาลเปนสามเขตเลือกตัง้ การเลือกตั้งสมาชกิสภาเทศบาลนครหรือการเลือกตัง้
สมาชกิสภาเมืองพัทยา ใหแบงเขตเทศบาลนครหรือเขตเมืองพัทยาเปนสี่เขตเลือกตัง้ในการแบงเขตเลือกตัง้ตองมีจาํนวน
สมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชกิสภาเมืองพัทยาเทากันทุกเขตเลอืกตั้ง 

(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบล ใหถือเขตหมูบานเปนเขตเลือกตั้ง 
(๕) การเลือกตัง้สมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหถือเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น

เปนเขตเลือกตัง้ เวนแตกฎหมายวาดวยการจดัตัง้องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดัดาํเนินการเกีย่วกับการแบงเขตเลือกตั้งของแตละ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นและหลักเกณฑ 
ตามขอ ๑๓ โดยพจิารณาจาํนวนราษฎรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศจํานวนราษฎรที่ประกาศในปสุดทาย
กอนปที่มีการเลือกตัง้ โดยใหคํานึงถึง 

(๑) ใหมีจาํนวนราษฎรในแตละเขตเลือกตัง้ใกลเคยีงกันมากที่สุด 
(๒) ตองแบงพื้นที่ของแตละเขตเลือกตั้งใหมีพื้นที่ติดตอกัน ในเขตเทศบาลหรือเขตชุมชนหนาแนนอาจ

กําหนดใหใชแนวถนน ตรอกหรือซอย คลองหรือแมน้ําเปนแนวเขตของเขตเลือกตั้งไดสาํหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร มใิหนําพื้นที่เพยีงบางสวนของเขตหนึ่งไปรวมกบัเขตอื่น 

(๓) ใหถือตาํบลที่มีจาํนวนราษฎรมากที่สุดเปนหลัก 
(๔) การเคยอยูในเขตเลือกตั้งเดยีวกัน 
(๕) ความสะดวกในการคมนาคมระหวางกัน 

เพื่อประโยชนในการแบงเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวัดแตงตั้ง
คณะกรรมการแบงเขตเลือกตัง้ขึน้คณะหนึ่งประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวดัที่ผูวาราชการ
จังหวดัมอบหมายเปนประธาน และกรรมการอื่นประกอบดวย ปลัดจังหวัด เจาพนักงานทีด่ินจงัหวดั โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผูแทนองคการเอกชนในจังหวดัท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจังหวัดซึ่งคดัเลือกกันเองจาํนวนหนึ่งคน และผูแทนหอการคาในจังหวดัจํานวนหน่ึงคน 
โดยใหหัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดัเปนเลขานุการ 

คณะกรรมการแบงเขตเลือกต้ังสําหรับกรุงเทพมหานคร ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนประธานและ
กรรมการอื่นประกอบดวย ผูบัญชาการตาํรวจนครบาล ผูตรวจราชการกรงุเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
จํานวนหนึง่คน ผูอํานวยการสํานกัผังเมือง กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาชมุชนกรงุเทพมหานคร 
ผูอํานวยการสํานักเทศกจิ กรุงเทพมหานคร และนายกสภาทนายความแหงประเทศไทยโดยใหผูอํานวยการกองปกครอง
และทะเบียนกรุงเทพมหานครเปนเลขานุการ 

คณะกรรมการแบงเขตเลือกต้ังตามวรรคสองและวรรคสาม อาจแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือ
ในการแบงเขตเลือกตั้งของแตละอําเภอหรือแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นได รวมทัง้อาจแจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของตลอดจนผูทรงคุณวฒิุท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอการพิจารณาเขารวมแสดงความคดิเห็นในการ
แบงเขตเลือกตัง้ดวยก็ได 



   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    

ใหคณะกรรมการแบงเขตเลือกตัง้มีหนาทีเ่สนอรูปแบบการแบงเขตเลือกตัง้พรอมทั้งแผนที่แสดง
รายละเอียดเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อพิจารณาดําเนินการ ตามขอ ๑๕ 

ในการแบงเขตเลือกตั้งตามวรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคหา ใหผูอํานวยการการเลือกตัง้
ประจําจังหวดัเปนผูประสานงาน 

 
ขอ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั ไดรับรูปแบบการแบงเขตเลือกต้ังตามขอ ๑๔ 

แลว ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัดพจิารณาแลวสงรางประกาศแบงเขตเลือกตั้งและแผนที่ประกอบพรอมทั้ง
เสนอความเห็นใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพจิารณาประกาศแบงเขตเลือกตัง้ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
กอนมีการประกาศใหมกีารเลือกตั้ง 

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ไดประกาศการแบงเขตเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สําหรับการเลือกตัง้คร้ังใดไวแลว และในการเลือกตัง้ครั้งตอมา หากไมมีการเปล่ียนแปลงเขตพ้ืนท่ีตามมาตรา ๑๕ แหง
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไมมีความจาํเปนตองเปล่ียนแปลง
เขตเลือกตั้งตามกฎหมายอาจใชเขตเลือกตัง้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศไวแลว มาใชเปนเขตเลือกตั้งครั้งตอไป
อีกก็ได 

 
สวนท่ี ๒ 

เขตเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น 
   

 
ขอ ๑๖ เขตเลือกตัง้สําหรับการเลอืกตั้งผูบริหารทองถิ่น ใหใชเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้

เปนเขตเลือกตัง้ 
 

สวนท่ี ๓ 
หนวยเลือกตั้ง 

   
 
ขอ ๑๗ เม่ือไดมีประกาศใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลว ใหผูอาํนวยการ

การเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจัดทํารางประกาศกําหนด
หนวยเลือกตัง้และท่ีเลือกต้ังพรอมแผนท่ีสังเขปแสดงเขตของหนวยเลือกต้ังตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔ เสนอตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพิจารณาประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งทีจ่ะพงึมีในเขตเลือกตัง้นั้นไม
นอยกวาสามสิบวันกอนวนัเลือกตัง้และใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด
หนวยเลือกตั้งตามมติของคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน 

ประกาศตามวรรคหน่ึง ใหดาํเนินการดงันี ้
(๑) ปดประกาศไว ณ ท่ีวาการอําเภอเฉพาะหนวยเลือกตัง้ท่ีอยูในเขตทองท่ีอําเภอน้ัน 



   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) ปดประกาศไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 

(๓) ปดประกาศไว ณ ที่ทําการผูใหญบานเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขตหมูบานหรือเขตชุมชน
หนาแนนที่เห็นสมควรเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขตชมุชนนั้น 

(๔) ปดประกาศไว ณ ที่เลือกตัง้หรือบริเวณใกลเคียงกับทีเ่ลือกตัง้เฉพาะของแตละหนวยเลือกตั้ง 
(๕) สงใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวดั จํานวนหนึ่งชดุ 
(๖) ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่เก็บไวเปนหลักฐานจํานวนหนึ่งชุด 
การจดัทําประกาศกาํหนดหนวยเลือกตั้งกรณี (๓) และ (๔) อาจทาํเฉพาะขอความของหนวยเลือกตั้ง

น้ัน 
 
ขอ ๑๘ การกําหนดหนวยเลือกตัง้ที่จะพึงมีในแตละเขตเลือกตัง้ ใหคํานึงถึงความสะดวกในการ

เดินทางมาใชสิทธิเลือกต้ังของราษฎร ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ ดงัตอไปนี ้
(๑) ใหใชหมูบานเปนเขตของหนวยเลือกตั้ง เวนแตกรณีที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนนอยจะรวมหมูบาน

ท่ีติดกันต้ังแตสองหมูบานข้ึนไปเปนหนวยเลือกตัง้เดียวกนัก็ได สําหรับในเขตเทศบาลหรือในเขตกรุงเทพมหานครหรือใน
เขตชุมชนหนาแนน อาจกําหนดใหใชแนวถนน ตรอกหรือซอย คลองหรือแมน้ํา เปนเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได 

(๒) ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังหนวยเลือกตัง้ละแปดรอยคนเปนประมาณ แตถาเห็นวาไมเปน
การสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตัง้ของผูมีสิทธิเลือกตั้งจะกาํหนดหนวยเลือกตัง้เพิ่มเติมขึ้นโดยใหมี
จํานวนผูมีสิทธเิลือกตัง้นอยกวาจํานวนดังกลาวก็ได 

 
ขอ ๑๙ หากมีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงเขตของหนวยเลือกต้ังใหกระทําไดโดยประกาศตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 

๕ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน พรอมทั้งจดัทําแผนที่สังเขปแสดงเขตของหนวยเลือกตั้งดวย เวนแตในกรณีฉุกเฉินจะ
ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งนอยกวาสิบวันก็ได เม่ือประกาศเปล่ียนแปลงแลวใหปด
ประกาศพรอมแผนที่ดังกลาวไว ณ ท่ีเดียวกับประกาศกําหนดหนวยเลือกตัง้ ตามขอ ๑๗ แลวสงประกาศพรอมแผนที่
ดังกลาวไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัโดยเรว็ 

 
ขอ ๒๐ การกําหนดหมายเลขประจําหนวยเลือกตั้ง สําหรับการเลอืกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นใหกาํหนด

หมายเลขเรียงตั้งแตหมายเลข ๑ ตามลําดับจนครบทุกหนวยเลือกตั้งของแตละเขตเลือกตั้ง 
กรณีท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินพรอมกัน หรือการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น 

ใหกําหนดหมายเลขประจาํหนวยเลือกตั้งตามวรรคหนึง่ 
 

สวนท่ี ๔ 
ที่เลือกตั้ง 

   
 



   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 ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกาํหนดที่เลือกตั้งของ
แตละหนวยเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน ที่เลือกตั้งตองเปนสถานที่ซึง่ประชาชนเขาออกไดงาย มีความ
เหมาะสมและมีขนาดพอสมควรท่ีจะทําการลงคะแนนเลือกตัง้ไดสะดวก เพ่ือใหผูมีสิทธิเลือกตัง้ไปใชสิทธิเลือกตัง้และ
ตรวจดูบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งไดงาย 

การเปลี่ยนแปลงทีเ่ลือกตัง้ใหกระทํากอนวันเลือกตัง้ไมนอยกวาสบิวัน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖ เวนแต
กรณีฉุกเฉินจะประกาศเปล่ียนแปลงที่เลือกตัง้กอนวันเลือกตัง้นอยกวาสิบวันก็ไดและใหนําความในขอ ๑๗ มาบังคับใชกับ
การประกาศกาํหนดที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตัง้โดยอนุโลม กรณีการเปลี่ยนแปลงทีเ่ลือกตั้งเนื่องจากเกิดการ
จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตสุุดวิสัยอยางอื่นใหผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศ 
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖ 

 
ขอ ๒๒ คูหาลงคะแนนสําหรับท่ีเลือกต้ังหน่ึงใหมีจาํนวนหาคหูาเปนอยางนอย 
 
ขอ ๒๓ กอนวันเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นดาํเนินการจดั

ใหมีวัสดอุุปกรณการเลือกตัง้ เพือ่มอบใหแกคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้ตลอดจนการจัดภายในบริเวณที่เลือกตั้ง 
 
ขอ ๒๔ ในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งจดัใหมีปายหรือเครื่องหมายเพื่อแสดง

ขอบเขตบริเวณโดยรอบท่ีเลือกต้ัง 
 
ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดใหมีปายบอกที่เลือกตั้ง โดยมขีอความอยางนอย 

ดังนี ้
“การเลือกตั้ง (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ินและช่ือ / ช่ือตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน) 

  
ท่ีเลือกต้ังสําหรับหนวยเลือกต้ังท่ี…………ตําบล/เทศบาล……………..อําเภอ/เขต……………….ของเขต

เลือกตั้งที…่……………………..สถานท่ีเลือกตัง้……..(ระบุสถานท่ี)…….ตรอก/ซอย……………….ถนน
……………………หมูท่ี………..ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต……………….จังหวดั……………………” 

 
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้จัดใหมีปายประกาศบอกทางช้ีไปยังท่ีเลือกต้ังเพ่ือ

อํานวยความสะดวกแกประชาชน 
 
ขอ ๒๗ กอนเวลาการลงคะแนนเลือกต้ังใหมีการเชิญธงชาติข้ึนบริเวณดานหนาของท่ีเลือกต้ัง

เชนเดียวกับสถานที่ราชการและเมื่อเสร็จการเลือกตั้งแลวใหเชิญธงชาติลง 
 

หมวด ๓ 
เจาพนกังานและเจาหนาที่ผูดาํเนินการเลือกตั้ง 

   



   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    

สวนท่ี ๑ 
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   
 
ขอ ๒๘ เมื่อมกีรณีที่ตองมีการเลอืกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใด ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจาํนวนหาคน โดยแตงตัง้จากหวัหนาพนักงานสวนทองถิ่นนั้นหนึ่งคนและจากการสรรหาตามระเบียบนี้อีกจํานวนสี่
คน โดยใหมีอาํนาจหนาที่ ตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นทกุแหงใชชื่อ ดงันี ้
(๑) กรุงเทพมหานคร ใชชื่อวา “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําทองถิ่นกรุงเทพมหานคร” 
(๒) องคการบริหารสวนจังหวดั ใชชื่อวา “คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคการบริหารสวนจังหวดั 

(ระบุชื่อจังหวดั)” 
(๓) เทศบาล ใชชื่อวา “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาล (ระบุประเภทและชื่อเทศบาล)” 
(๔) เมืองพัทยา ใชชื่อวา “คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํเมืองพัทยา” 
(๕) องคการบริหารสวนตําบล ใชชื่อวา “คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคการบริหารสวนตําบล 

(ระบุชื่อตําบล)” 
 
ขอ ๒๙ กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่าจากการสรรหาตองมีคุณสมบตัิ 

ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่าํกวาสามสิบปบริบูรณในวันท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือ 
(๓) เปนผูมีสิทธิเลือกตัง้ในเขตพืน้ที่จังหวดันั้น และมีถ่ินท่ีอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ยกเวนองคการบริหารสวนตาํบล เทศบาลตําบล ซ่ึงอาจมีถ่ินท่ีอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีอยูใน
เขตทองที่อาํเภอที่องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลตําบลนั้นตั้งอยู 

 
ขอ ๓๐ กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๓๔ และมาตรา ๔๕ ยกเวน (๑๔) (๑๕) แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๕ และเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีของประชาชนจนเปนท่ีรังเกียจของสังคมเปนโรคพิษสุราเร้ือรัง และเปน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงในขณะเดยีวกัน 

 
ตอนท่ี ๑ 

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   

 



   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    

ขอ ๓๑ ในแตละจงัหวัดยกเวนกรงุเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ ประกอบดวยบคุคลดังตอไปนี้ 

(๑) ผูวาราชการจังหวัด    เปน  ประธานกรรมการ 
(๒) อัยการจังหวดั เปน  กรรมการ 
(๓) ปลัดจังหวดั เปน  กรรมการ 
(๔) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดั เปน  กรรมการ 
(๕) หัวหนาหนวยทหารท่ีมีท่ีต้ังอยูในจังหวดัน้ัน เปน  กรรมการ 

ซึ่งคดัเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน (ถาม)ี 
(๖) อธิการบดีหรืออธิการของสถาบันอุดมศกึษา เปน  กรรมการ 

ในจังหวัดซึ่งคดัเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน  
(ถาม)ี 

(๗) หัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวง    เปน  กรรมการ 
ศึกษาธิการในจังหวัดซึง่คัดเลือกกันเอง  
จํานวนหนึง่คน  

(๘) ประธานหอการคาจังหวดั ประธานกลุม เปน  กรรมการ 
อุตสาหกรรมจงัหวดั ประธานชมรมธนาคาร 
พาณิชยจังหวัด ซึง่คัดเลือกกันเอง จํานวน 
หนึ่งคน 

(๙) ประธานองคการเอกชนในจงัหวัดที่ไดรับการ เปน  กรรมการ 
รับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
ซึ่งคดัเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน 

(๑๐) นายกสมาคมส่ือมวลชนที่จดทะเบียนใน เปน  กรรมการ 
จังหวดัซึง่คัดเลือกกันเอง จาํนวนหนึ่งคน 

(๑๑) ผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําจงัหวดั เปน  กรรมการ 
 และเลขานุการ 
สําหรับคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย

บุคคลดังตอไปนี ้
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เปน  ประธานกรรมการ 
(๒) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย เปน  กรรมการ 
(๓) ผูแทนกระทรวงกลาโหม เปน  กรรมการ 
(๔) ผูแทนกระทรวงศกึษาธิการ เปน  กรรมการ 
(๕) อัยการสูงสุด เปน  กรรมการ 
(๖) ผูบัญชาการตํารวจนครบาล เปน  กรรมการ 
(๗) นายกสภาทนายความแหงประเทศไทย เปน  กรรมการ 



   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    

(๘) นายกสมาคมนกัขาว นักหนังสือพิมพ เปน  กรรมการ 
แหงประเทศไทย นายกสมาคมนกัวิทยุและ 
โทรทัศนแหงประเทศไทย ในพระบรม 
ราชูปถัมภ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ 
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
ซึ่งคดัเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน 

(๙) ประธานองคการเอกชนท่ีไดรับการรับรอง เปน  กรรมการ 
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ 
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํกรุงเทพ 
มหานคร ซึง่คัดเลือกกันเอง จาํนวนหนึ่งคน 

(๑๐) ผูอํานวยการเขตของกรงุเทพมหานคร เปน  กรรมการ 
ซึ่งคดัเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน 

(๑๑) ผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจํากรงุเทพ เปน  กรรมการ 
มหานคร        และเลขานุการ 

กรรมการสรรหาตองมีถิน่ท่ีอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีอยูในจงัหวดัท่ีไดรับแตงต้ังน้ัน 
 
ขอ ๓๒ กอนครบวาระการดํารงตาํแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นไมนอยกวาหกสิบ

วัน ใหผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําจงัหวดัเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อทาํความเขาใจในขั้นตอนและวธิีการ
สรรหาตามระเบียบน้ี 

 
ขอ ๓๓ เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการสรรหาแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ไดตามสมควร 
 

ตอนท่ี ๒ 
ข้ันตอนและวิธีการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ของคณะกรรมการสรรหา 
   

 
ขอ ๓๔ การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ใหคณะกรรมการสรรหาพจิารณาสรรหาจากบุคคลที่มคีวามรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริตและความเหมาะสมอัน
เปนประโยชนตอการจดัการเลือกตั้งซึง่ควรคํานงึถงึความเปนกลางและความหลากหลายของอาชพี 

การพิจารณาสรรหาและคดัเลือกบุคคลเพื่อแตงตัง้เปนคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหน่ึง หามมิใหเสนอช่ือและคัดเลือกจากกรรมการสรรหา 

 



   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 ๓๕ ภายในสี่สิบหาวันกอนวนัครบวาระการดาํรงตาํแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหคณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งตองกําหนดระยะเวลารับสมคัรไมนอยกวาหาวัน 

 
ขอ ๓๖ ภายในหาวนันับแตวันส้ินสุดการรับสมัคร ตามขอ ๓๕ ใหคณะกรรมการสรรหาดาํเนินการ

ประชุมเพื่อตรวจสอบหลักฐานของผูสมัคร แลวใหจดัทําบัญชีรายชือ่ของผูสมัครท่ีมคุีณสมบัติตามขอ ๒๙ และไมมี
ลักษณะตองหาม ตามขอ ๓๐ และพิจารณาคัดเลือกใหเหลือจํานวนแปดคนโดยวิธีลงคะแนนลับ 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาตองมกีรรมการอยูในการประชมุนั้นไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะเปนองคประชุม ใหประธานกรรมการสรรหาเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

ในการลงคะแนนลับตามวรรคหน่ึง ใหกรรมการสรรหาคนหน่ึงมีสิทธลิงคะแนนไดไมเกินจํานวนแปดคน 
และใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนครบจาํนวนแปดคนเปนผูไดรับการเสนอช่ือตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํ
จังหวดัเพื่อคัดเลือกและแตงตั้งเปนคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามขอ ๓๙ 

ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใด อันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินจาํนวนแปดคน ใหดาํเนินการ
ลงคะแนนลับอีกคร้ังหน่ึงเฉพาะผูท่ีไดรับคะแนนเทากันน้ัน โดยใหกรรมการสรรหาคนหน่ึงมีสิทธิลงคะแนนไดเทาจํานวนท่ี
ยังขาดอยู 

เมื่อไดดาํเนินการตามวรรคสี่แลว ยังมีผูไดรับคะแนนเทากันอกีอันเปนเหตใุหมีผูไดรับเลือกเกินจาํนวน 
ใหประธานกรรมการสรรหาดําเนินการจัดใหมีการจับสลากสําหรับผูท่ีไดรับคะแนนเทากัน 

 
ขอ ๓๗ กรณีไมมีผูสมัครหรือมีแตจํานวนไมเพียงพอ ตามขอ ๓๖ ใหคณะกรรมการสรรหาทาบทาม

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามขอ ๒๙ และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๓๐ ใหครบจํานวนแปดคนเพื่อเสนอชื่อ ตามขอ ๓๘ 
โดยตองไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นดวย 

 
ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อบุคคลที่ไดสรรหาไว ตามขอ ๓๖ และหรือทาบทามตามขอ 

๓๗ พรอมใบสมัครหรือหนังสือแสดงความยินยอมและคํารับรองคุณสมบัติของบคุคลดงักลาวตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดภายในสามวันนับแตไดดําเนินการสรรหาหรือทาบทามแลวเสร็จเพื่อคัดเลือกและแตงตั้งเปน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ตอนท่ี ๓ 

การคัดเลือกและแตงตัง้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดั 

   
 
ขอ ๓๙ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัไดรับการเสนอชื่อบุคคลผูที่สมควรไดรับการเสนอ

ชื่อเปนคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากคณะกรรมการสรรหาแลวใหตรวจสอบคุณสมบัติ



   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    

และลักษณะตองหามของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือน้ัน และประชุมพิจารณาคัดเลือกใหเหลือจํานวนส่ีคน โดยวิธี
ลงคะแนนลับ 

กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวดัไดตรวจสอบและพบวาบุคคลตามวรรคหน่ึงคนใดเปนผูขาด
คุณสมบัติ ตามขอ ๒๙ และมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๓๐ และไมอาจคัดเลือกกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหครบจาํนวนสี่คนได ใหคณะกรรมการสรรหาดาํเนินการสรรหาใหม โดยคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่
เหลืออยู ตามขอ ๓๖ ใหมจีํานวนเทาที่ขาดอยูแลวเสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัพิจารณาคัดเลือกและ
แตงตัง้ 

กรณีคณะกรรมการสรรหาไมสามารถดาํเนินการตามวรรคสองได ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวดัดําเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามขอ ๒๙ และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๓๐ เพื่อคัดเลือกและ
แตงตัง้เปนกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ใหครบตามจาํนวน 

ในการประชุมลงคะแนนเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
วรรคหน่ึง ใหกรรมการคนหน่ึงมีสิทธิลงคะแนนไดไมเกินจํานวนส่ีคน และใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนครบ
จํานวนส่ีคนเปนผูไดรับการคัดเลือก 

ถามผูีไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินจํานวน ใหดาํเนินการลงคะแนน
ลับอีกคร้ังหน่ึงเฉพาะผูท่ีไดรับคะแนนเทากันน้ัน โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู 

เมื่อไดดาํเนินการตามวรรคหาแลว ยังมีผูไดรับคะแนนเทากันอันเปนเหตุใหมีผูไดรับคัดเลือกเกิน
จํานวนส่ีคนอีก ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดในฐานะประธานกรรมการดําเนินการจัดใหมีการจับสลากผู
ท่ีไดรับคะแนนเทากัน 

 
ตอนท่ี ๔ 

ระยะเวลาการดาํรงตําแหนงและการประชุมของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

   
 
ขอ ๔๐ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดาํเนินการคัดเลือกผูที่สมควรเปน

คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเสร็จแลว ใหผูที่ไดรับการคดัเลือกและหัวหนาพนักงาน
สวนทองถ่ินน้ันดําเนินการประชุมโดยเร็ว โดยใหผูมีอายุสูงสุดเปนประธานการประชุมชัว่คราวและใหที่ประชุมเลือกกันเอง
เปนประธานกรรมการหน่ึงคน สวนที่เหลืออีกสี่คนเปนกรรมการเสร็จแลวใหประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัมี
คําสั่งแตงตัง้บุคคลดังกลาว รวมท้ังหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินเปนคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินน้ันกอนวันครบวาระการดาํรงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน โดยใหมีระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงคราวละหกสิบวัน และใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามอตัราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด ยกเวนกรณี
จําเปนคณะกรรมการการเลือกตัง้อาจยนหรือขยายระยะเวลาการดํารงตําแหนงได 

เมื่อดาํเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจงัหวดัรายงานใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบและปดประกาศคําสั่งแตงตั้งดังกลาว ณ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิน่และสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจังหวัดนั้นโดยเร็ว 



   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 ๔๑ การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมกีรรมการอยู

ในการประชุมนั้นไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดทีม่ีอยูในตําแหนงจงึจะเปนองคประชุม โดยให
ผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเลขานุการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประธานในท่ีประชุมถาประธาน
กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอยูในทีป่ระชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในการประชมุนั้นเลือกกันเองคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การลงมติในการประชมุของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหใชเสียง
ขางมาก กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออก
เสียงเพิม่ขึ้นอีกหนึง่เสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 
ขอ ๔๒ กรณีที่มีการยุบสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใดหรอืมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิน่

หรือผูบริหารทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวาง หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเพิ่มเตมิหรือใหม คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจงัหวดัอาจแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีเ่คยไดรับการแตงตัง้ ตามขอ ๓๙ เปน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตัง้อกีก็ได 

กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึง่ ตองมีคุณสมบัติ 
ตามขอ ๒๙ และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๓๐ ดวย 

กรณีที่ไมสามารถแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหน่ึงได
ครบตามจํานวน ใหนาํความตามขอ ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ตอนท่ี ๕ 

การพนจากตาํแหนงของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   

 
ขอ ๔๓ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นพนจากตาํแหนงเมื่อมีการ

ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิน่น้ันแลว 
 
ขอ ๔๔ นอกจากการพนตําแหนง ตามขอ ๔๓ แลว ใหกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดั 
(๓) ขาดคุณสมบัติ ตามขอ ๒๙ หรือมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๓๐ 
(๔) คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจงัหวดัมีคาํส่ังใหพนจากตาํแหนงโดยเห็นวาวางตวัไมเปนกลาง

ทางการเมือง มีความประพฤติสอไปในทางทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวา



   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    

จงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอประกาศ ระเบียบ หรือขอกาํหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ี
หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

(๕) คณะกรรมการการเลือกตัง้มคีําส่ังใหพนจากตาํแหนง ตามมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

การพนจากตาํแหนงตามวรรคหน่ึง ยอมไมกระทบถึงการใดๆ ที่กรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดกระทําไปตามหนาท่ี รวมทัง้คาตอบแทนทีไ่ดรับกอนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมี
คําสั่ง 

 
ขอ ๔๕ กรณีที่ไมมีกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดในระหวางทีม่ีการประกาศใหมีการเลือกตัง้ ใหกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัหรือผูที่กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวดัมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีแทนไปพลางกอนแลวรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ทราบโดยเร็ว และให
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจังหวัดพจิารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหครบตามจาํนวนที่จะพึงม ีโดยใหนําความตามขอ ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
สวนท่ี ๒ 

ผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   

 
ขอ ๔๖ เมื่อมีกรณีทีต่องมกีารเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใด ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัแตงตั้งหวัหนาพนักงานสวนทองถิ่นเปนผูอํานวยการการเลือกตัง้
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยใหระบุประเภทและชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกีารแตงตั้งนั้นและใหมี
อํานาจหนาที ่ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญตัิการเลือกตัง้สมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ระยะเวลาเชนเดยีวกับคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
สวนท่ี ๓ 

ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ัง 
   

 
ขอ ๔๗ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวันใหผูอํานวยการการเลอืกตั้งประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตัง้บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งที่
อยูในเขตจงัหวดันั้น หรือขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรฐัที่มีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจรติเปน
ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ัง หนวยเลือกต้ังละหน่ึงคนตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๗ แลวปดประกาศคําสั่งแตงตัง้ดงักลาวไว 
ณ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีการเลือกตัง้และปดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งพรอมทัง้แจงใหผู
ไดรับการแตงตั้งทราบตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๘ ดวย 



   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    

กรณีไมสามารถแตงตั้งผูอาํนวยการประจาํหนวยเลือกตัง้ไดครบจํานวน ใหรองขอตอนายอาํเภอหรือ
หนวยงานที่เกีย่วของพิจารณาใหเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อใหผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตงตัง้เปนผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้งได 

การปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง สําหรับการเลือกตั้งสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการเขตปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ขอ ๔๘ ใหผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้งมีอํานาจหนาที ่ดงันี ้
(๑) ใหคําแนะนาํ ปรึกษา สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้

เพื่อใหดาํเนินการจดัการเลือกตัง้เปนไปดวยความเรยีบรอย 
(๒) ใหการชวยเหลือ แนะนํา และตรวจทานเอกสารที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตองจัดทาํ

ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และขอกําหนด 
(๓) ปฏิบัติตามคําสั่งทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั 

คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจงัหวัด หรือผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กรณีจําเปนผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้งอาจแตงตัง้ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินน้ัน เปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได 

 
ขอ ๔๙ กรณีที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวาผูอํานวยการประจํา

หนวยเลือกตัง้ผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือการปฏิบัติหนาที่นั้นอาจกอใหเกดิความเสียหาย ใหผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหพนจากหนาที่และแตงตัง้บุคคลอื่นทําหนาที่แทน 

กรณีตามวรรคหน่ึง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแลวรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวัดทราบทันท ี

 
สวนท่ี ๔ 

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 
   

 
ขอ ๕๐ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน ใหผูอํานวยการการเลอืกตั้งประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตัง้ผูมีสิทธิเลือกตัง้ที่อยูใน
จังหวดันั้นเปนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจํานวนเจด็คน ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีก
หกคน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๗ แลว ใหปดประกาศ ณ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกีารเลือกตัง้ และปด
ประกาศ ณ ท่ีเลือกต้ัง ในวันเลือกตั้งพรอมทัง้แจงใหผูที่ไดรับการแตงตัง้ทราบ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๘ ดวย 

คณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งมีอาํนาจหนาที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตัง้ การนับคะแนนและ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดกําหนดไวในระเบียบน้ี หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 



   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    

กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตองไมเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรอืลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้น 

 
ขอ ๕๑ กรณีที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเห็นวา มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งใน

หนวยเลือกตั้งใด ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประชุมและมีมติมอบหมายใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคน
ใดคนหน่ึงหรือตามท่ีเห็นสมควรมีอํานาจรองทุกขเพ่ือดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 

 
ขอ ๕๒ กอนวันเลือกตั้ง ถากรรมการประจําหนวยเลือกต้ังผูใด ซึ่งผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศแตงตัง้ไวแลว ตอมาผูน้ันเปนผูขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตัง้ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งเปนกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้แทนจนครบเจด็คน 

 
ขอ ๕๓ ในวันเลือกตั้ง ถามกีรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้ปฏิบัตหินาที่ไมถึงเจ็ดคน ใหกรรมการประจํา

หนวยเลือกตั้งเทาที่มีอยูในขณะนั้น แตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตัง้เปนกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้จนครบเจ็ดคนไปพลางกอน
จนกวากรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งที่ไดรับแตงตัง้ไวจะมาปฏิบตัิหนาที่ได เวนแตในกรณีที่มีการแตงตัง้กรรมการประจาํ
หนวยเลือกตั้งสํารองไว ใหผูน้ันเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 
ขอ ๕๔ การประชมุของคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งตองมกีรรมการอยูในที่ประชมุนั้นไมนอย

กวากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการท้ังหมดที่มีอยูจงึจะเปนองคประชุม และใหประธานกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังเปน
ประธานท่ีประชุม ถาประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ไมมาปฏิบัติหนาท่ีหรือมาแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให
กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ท่ีเหลืออยูเลือกกันเองคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

การลงมติในการประชมุของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งใหใชคะแนนเสียงขางมากโดยให
กรรมการคนหนึ่งมีหนึง่เสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชมุมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชีข้าด 

 
สวนท่ี ๕ 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง 
   

 
ขอ ๕๕ เม่ือมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด 

ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจดัใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจาํที่เลือกตัง้อยางนอยที่
เลือกต้ังละสองคน หรือตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นรองขอ 

กรณีที่มีเจาหนาทีต่ํารวจไมเพยีงพอ ใหนายอาํเภอจดัใหมเีจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่
เลือกตั้งเพิ่มเติมใหครบตามจํานวน โดยคัดเลือกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กํานัน ผูใหญบาน สารวตัรกํานัน หรือ
ผูชวยผูใหญบานเปนเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยประจําทีเ่ลือกตั้งรวมกับเจาหนาที่ตาํรวจ 



   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    

 
ขอ ๕๖ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน ใหผูอํานวยการการเลอืกตั้งประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแตงตัง้เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจาํที่เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๗ 
 
ขอ ๕๗ เพื่อใหการดาํเนินการเลอืกตั้งเปนไปดวยความสงบเรียบรอย ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

หรือผูท่ีไดรับมอบหมายแตงต้ังเจาหนาท่ีตํารวจเปนเจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบ
เรียบรอยในการเลือกตั้ง 

กรณีตามวรรคหน่ึง หากมเีจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอใหนายอําเภอแตงตัง้บุคคลตามขอ ๕๕ วรรคสอง 
เปนเจาหนาที่รักษาความสงบเรยีบรอยตามที่ผูอํานวยการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นรองขอ 

 
ขอ ๕๘ ใหเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งและเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยใน

การเลือกตั้งมีอาํนาจหนาที่ ดงันี ้
(๑) รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรยีบรอยบริเวณที่เลือกตั้ง หรือตามท่ีคณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตัง้รองขอ 
(๒) รับแจงความในกรณีทีม่ีการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่นในวันเลือกตัง้ 
(๓) จับกุมและควบคมุตัวผูกระทําความผิดสงพนักงานสอบสวนในกรณีที่ไดพบการกระทาํความผิด

ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในวันเลือกตั้ง หรือไดรับแจงโดยมพียานหลักฐาน
อันนาเชื่อถือและผูกระทําความผดิยังปรากฏตัวอยูในบรเิวณที่เลือกตั้งโดยใหถือวาเปนกรณีพบการกระทําความผิดซึง่หนา 

 
สวนท่ี ๖ 

การอบรมเจาพนกังานและเจาหนาที่ผูดําเนินการเลือกตั้ง 
   

 
ขอ ๕๙ กอนวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

ผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นจดัใหมีการอบรมผูอาํนวยการประจําหนวยเลือกตั้ง 
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกตัง้ คณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกต้ัง ใหเขาใจบทบาทและหนาท่ีของตนเองตามกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
หมวด ๔ 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
   
สวนท่ี ๑ 

ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
   



   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    

 
ขอ ๖๐ ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมคีณุสมบัต ิและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๓ และ มาตรา ๓๔ 

แหงพระราชบัญญตัิการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  
 
ขอ ๖๑ ผูมีสิทธิเลือกต้ังมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง หากผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตัง้โดยมิไดแจงเหตุตาม

มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ใหผูน้ันเสียสิทธิ ตามาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัตกิารเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
สวนท่ี ๒ 

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ 
   

 
ขอ ๖๒ ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร มีหนาท่ีจดัทําบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งใหถูกตองตามความเปนจรงิ 

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ใหจดัทําเปนรายหนวยเลือกต้ังโดยเรียงตามลําดับเลข
หมายประจาํบานในแตละหนวยเลือกต้ัง สําหรับหนวยเลือกต้ังในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตเทศบาลหรือชุมชนหนาแนน
อาจแยกออกตามชื่อถนน ตรอก ซอย คลองหรือแมนํ้า โดยเรียงตามลําดับตัวอกัษรและตามลําดับเลขหมายประจําบาน 

 
ขอ ๖๓ บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางนอยตองมีรายการ ดังน้ี 
(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล 
(๒) เลขประจําตัวประชาชน 
(๓) เพศ 
(๔) วันเดือนปเกิด 
(๕) ท่ีอยูตามหลักฐานทะเบียนบาน 
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ใหใชตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๙ 
 
ขอ ๖๔ เพื่อประโยชนและความสะดวกรวดเรว็ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลอืกตั้ง

และการรับแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้หรือผูที่ไดรับมอบหมายแตงตั้งนายทะเบยีน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ขอ ๖๕ เม่ือไดมีประกาศใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ใหผูอํานวยการ

ทะเบียนกลางหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้ง ตามขอ ๖๓ จํานวนแปดชุด โดยใหพมิพชื่อ
สํานักทะเบียนผูพิมพไวดวย และมอบใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังของ



   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    

แตละหนวยเลือกตั้งใหถกูตองตามความเปนจริงและใหลงลายมือชื่อผูตรวจสอบไว แลวเสนอใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบหาวัน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 
ขอ ๖๖ บัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งแตละชุด เม่ือดําเนินการตามขอ ๖๕ เสร็จแลวใหนายทะเบยีน

อําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินดําเนินการ ดังนี ้
ชุดที่ ๑ มอบใหนายอําเภอปดประกาศไว ณ ทีว่าการอําเภอที่ตั้งอยูในเขตเลือกตั้งนั้น 
ชุดที่ ๒ มอบใหหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินปดประกาศไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี

การเลือกตั้งนั้น 
ชุดที่ ๓ มอบใหผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา หรือปลัด

องคการบริหารสวนตําบล ปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้งบรเิวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะของแตละหนวยเลือกตัง้ 
ชุดที่ ๔ มอบใหผูใหญบานหรือผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัดเทศบาล หรือปลัดเมอืง

พัทยา ปดประกาศไว ณ ท่ีทําการผูใหญบานหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร เฉพาะหนวยเลือกตัง้ที่อยูในเขตชมุชน หรือปด
ประกาศไว ณ เขตชุมชนหนาแนนท่ีเห็นสมควรเฉพาะหนวยเลือกตัง้ท่ีอยูในเขตชุมชนน้ัน 

ชุดที่ ๕ สําหรับนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินใชแกไขปรับปรุงใหถูกตองไมวาจะเปนการ
เพิ่มชื่อ การถอนชือ่ การเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง การแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังหรือการยายทะเบียนบานออกไปนอก
เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 

ชุดที่ ๖ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินใชแกไขปรับปรุงใหตรงกับชุดท่ี ๕ และสงมอบ
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังไวใชในการลงคะแนน 

ชุดที่ ๗ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินใชแกไขปรับปรุงใหตรงกับชุดท่ี ๕ และสงมอบ
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปดประกาศไว ณ ที่เลือกตัง้ในวันเลือกตัง้ 

ชุดที่ ๘ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินใชแกไขปรับปรุงใหตรงกับชุดท่ี ๕ แลวเก็บ
รักษาไวเปนหลักฐาน 

การปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสทิธิเลือกตั้ง ใหกระทําไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันเลือกตัง้ 
 
ขอ ๖๗ กอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาสิบหาวัน ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแจง

รายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งตามบัญชรีายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งไปยงัเจาบาน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๐ 
 

สวนท่ี ๓ 
การเพิม่ชื่อหรือถอนชื่อผูมีสิทธิเลอืกตั้ง 

   
ตอนท่ี ๑ 

การเพิม่ชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในบญัชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ 
   

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๘ กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินพบวา การจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง
มีความผิดพลาดไมวาจะพบเหตุดงักลาวกอนหรือหลังการประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตัง้ใหรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับรายงานตามวรรคหนึง่แลวให
รีบพิจารณาโดยเร็ว หากเห็นวาบญัชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ของหนวยเลือกตั้งใดมคีวามผิดพลาดหรือมีชื่อตกหลน ให
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคาํสั่งใหแกไขหรือเพิ่มชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มชีื่อตกหลนใน
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ และแจงคาํสั่งไปยงันายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นพรอมดวยเหตุผลภายในสาม
วันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน ในการน้ีใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยวิธกีารพิมพชือ่และรายการเพิ่มเติมตอใบสุดทายของบญัชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตัง้นัน้ พรอมบันทึกสาเหตุของการเพิม่ชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดอืน ป 
กํากับไว และแจงรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งไปยังเจาบาน พรอมดวยเหตุผลภายในสามวนันับแตวันท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําส่ัง 

 
ขอ ๖๙ กรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวา ตนหรือผูมีชือ่อยูในทะเบยีนบานของตนไมมี

รายช่ืออยูในบัญชรีายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังของหนวยเลือกตัง้ท่ีตนหรือผูน้ันสมควรมีช่ือเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ัง
น้ัน ใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานและบัตรประจําตวัประชาชนหรือบัตรประจาํตัวอ่ืนใดท่ีทางราชการออกใหมา
ยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๑ ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นกอนวันเลือกตัง้ไมนอยกวา
สิบวนั 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับคํารองและหลักฐานแลว ใหรีบตรวจสอบ
หลักฐาน หากเห็นวาผูยื่นคาํรองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหเพ่ิมช่ือลงในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งดวยวิธีพมิพชื่อและรายการเพิ่มเติมตอใบสุดทายของบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ของหนวยเลือกตัง้นั้น พรอม
บันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชือ่ วัน เดือน ป กํากับไว และแจงใหผูย่ืนคํารองหรือเจาบาน
ทราบพรอมดวยเหตุผลภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคาํรอง 

กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินเห็นวา ผูย่ืนคํารองหรือผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานท่ีขอ
เพิ่มชื่อเปนผูไมมีสิทธิเลือกตัง้ ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับรายงานจากนายทะเบียนอาํเภอ
หรือนายทะเบียนทองถ่ินแลวใหรีบพิจารณาโดยเร็ว หากเห็นวาผูยืน่คํารองหรือผูมชีื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง ใหมีคาํสั่งเพิ่มชื่อผูนั้นลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้และแจงคาํสั่งไปยงันายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถ่ินพรอมดวยเหตุผลภายในสามวนันับแตวันท่ีไดรับรายงานในการน้ีใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน
ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยวิธีพมิพชื่อเพ่ิมเติมเชนเดียวกับ
วรรคสอง และแจงใหผูยื่นคํารองหรือเจาบานทราบพรอมดวยเหตผุลภายในสามวันนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่มีคําส่ัง 

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา ผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานที่ขอเพิ่มชือ่เปนผูไมมีสิทธิเลือกตัง้ ใหนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแจงใหผูยื่นคาํรองหรือเจา
บานทราบพรอมดวยเหตุผลภายในสามวนันับแตวันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประจาํองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคําส่ัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๐ กรณีที่ผูยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อไดรับแจงจากนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบยีนทองถิ่นใหเพิ่ม

ชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ ตามขอ ๖๙ วรรคสองหรือวรคส่ี แลว แตไมปรากฏรายชื่อของบคุคลดังกลาวในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้ง ผูมีสิทธเิลือกตั้งนั้นสามารถขอเพิ่มชื่อตอคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได โดย
ใชหนังสือรับรองการอนุมัติใหเพ่ิมช่ือท่ีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินออกใหเปนหลักฐานในการขอเพ่ิมช่ือ 

เม่ือคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังไดรับหนังสือรับรองการอนุมัติใหเพ่ิมช่ือท่ีนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถ่ินออกให ใหรีบตรวจสอบโดยเร็ว หากเห็นวาเปนเอกสารทีถู่กตองใหเพิ่มชือ่ลงในบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งชุดที่ใชสําหรับการตรวจสอบและหมายเหตกุารลงคะแนนดวยวิธีการเขียนชื่อและรายการเพิม่เตมิตอใบ
สุดทายของบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งของหนวยเลือกตัง้นั้นพรอมบันทึกสาเหตุของการเพิม่ชื่อไวในชองหมายเหต ุโดย
ใหประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป กํากับไว และเก็บหนังสือรับรองการอนุมัติใหเพ่ิมช่ือไว
เปนหลักฐานพรอมทั้งบันทึกการใหเพิ่มชื่อไวในสมุดรายงานเหตกุารณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) ดวย 

 
ขอ ๗๑ กอนวันเลือกตั้ง หากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงคาํวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดาํเนินการเพิ่มชื่อบุคคลใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ 
กรณีมีการรองคัดคานการถกูถอนชื่อ ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แลว ใหดาํเนินการเพ่ิมช่ือใหเปนไปตามน้ัน ดวยวิธีการพิมพชื่อและรายการเพิ่มเติมเชนเดียวกับขอ 
๖๙ โดยอนุโลม 

 
ขอ ๗๒ ในวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดรับแจงคาํวินจิฉัยของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดาํเนินการเพิ่มชื่อบุคคลใดในบัญชีรายชื่อผูมีสทิธิเลือกตั้ง กรณีมีการ
รองคัดคานการถูกถอนชื่อ ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๕ แลว ใหดําเนินการเพิ่มชือ่ใหเปนไปตามนั้นดวยวิธกีารเขยีนชื่อและรายการเพิ่มเติมเชนเดยีวกับขอ ๗๐ วรรคสอง 

 
ขอ ๗๓ ใหนายทะเบียนอาํเภอหรอืนายทะเบยีนทองถิ่นแจงรายชือ่บุคคลที่ไดรับการเพิม่ชื่อในบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งไปยงัผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือบันทึกขอมูลแกไขบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งใหถกูตอง 

 
ตอนท่ี ๒ 

การถอนช่ือผูไมมีสิทธิเลือกต้ังออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
   

 
ขอ ๗๔ กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพบวา การจดัทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้มีความผิดพลาดหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีการยาย
บุคคลใดเขามาในทะเบยีนบานเพ่ือประโยชนในการเลือกตัง้โดยมิชอบไมวาจะพบเหตุดงักลาวกอนหรือหลังการประกาศ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเร็ว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับรายงานแลว ใหรีบพิจารณา
โดยเร็ว หากเห็นวาบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ของหนวยเลือกตั้งใดมคีวามผิดพลาด หรือปรากฏช่ือบุคคลผูไมมีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือไดมกีารยายบคุคลใดเขามาในทะเบยีนบานเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบจรงิ ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสัง่ใหแกไขหรือถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ และแจง
คําส่ังไปยังนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน ในการนี้ใหนายทะเบยีน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยให
ดําเนินการขีดฆาชื่อออก พรอมบันทึกสาเหตุของการถอนช่ือไวในชองหมายเหตุและลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป กํากับไว 
แลวแจงใหเจาบานทราบภายในสามวันนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูที่
ไดรับมอบหมายมีคาํสั่ง 

 
ขอ ๗๕ กรณีผูมีสิทธิเลือกตัง้เห็นวา ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ของหนวยเลือกตั้งมีชื่อผูไมมีสิทธิ

เลือกตั้งปรากฏอยู ใหผูมีสิทธเิลือกตั้งนั้นยื่นคํารองขอถอนชื่อผูไมมีสิทธิเลือกตัง้ดงักลาวออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งตอนายทะเบียนอาํเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นกอนวันเลอืกตั้งไมนอยกวาสิบวัน 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดพิจารณาคํารองแลวเห็นวา มีหลักฐานพอเชื่อไดวา 
ผูมีช่ืออยูในบัญชรีายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังดังกลาวเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ัง ใหส่ังถอนช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง โดยใหดาํเนินการขีดฆาชื่อออกพรอมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดอืน 
ป กํากับไว แลวใหแจงคาํสั่งใหผูยื่นคํารองและเจาบานทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา ผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งทีถู่กขอถอนชื่อเปนผูมีสทิธิเลือกตั้ง ใหรายงานพรอมแสดงเหตุผลเปนลายลักษณอกัษรตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นพจิารณาโดยเรว็ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับรายงานแลวใหรีบพจิารณา
โดยเร็ว หากเห็นวา ผูมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีถูกขอถอนช่ือเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ังใหมีคําส่ังถอนช่ือบุคคล
น้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง และแจงคาํสั่งไปยังนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นภายในสามวัน
นับแตวันท่ีไดรับรายงาน ในการน้ีใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใหดาํเนินการขีดฆาชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้ง พรอมบันทึก
สาเหตุของการถอนชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดอืน ป กํากับไว แลวใหแจงคําสัง่ใหผูยื่นคํารองทราบ 

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่พิจารณาเห็นวา ผูมีชื่ออยูในบญัชี
รายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งทีถู่กขอถอนชื่อเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหส่ังยกคาํรองและแจงคาํส่ังไปยังนายทะเบียนอาํเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถ่ินภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน ในการน้ีใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแจงคําส่ัง
ยกคาํรองใหผูยื่นคํารองทราบภายในสามวันนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
คําสั่ง 

 
ขอ ๗๖ กรณีท่ีเจาบานผูใดเห็นวา ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ปรากฏชื่อบุคคลอื่นมีรายการที่อยู

ตามหลักฐานทะเบียนบานของตน โดยที่บุคคลนั้นมิไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวจริงใหเจาบานหรือผูซึ่งเจาบาน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มอบหมายนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานไปแสดงเปนหลักฐานตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน กอน
วันเลือกตัง้ไมนอยกวาสิบวันหรือนําหลักฐานดังกลาวไปแสดงตอคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา บุคคลน้ันมิไดมช่ืีออยูในทะเบียน
บานดังกลาวจริง ใหมีคาํสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยใหดาํเนินการขีดฆาชื่อออก พรอม
บันทึกสาเหตุของการถอนช่ือไวในชองหมายเหตุ และลงลายมือชือ่ วัน เดือน ป กํากับไว แลวแจงคําสั่งใหเจาบานหรือผูซึง่
เจาบานมอบหมายทราบภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับหลักฐานจากเจาบาน 

กรณีที่เจาบานหรือผูซึง่เจาบานมอบหมายนาํสําเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบานหรือหลักฐานอื่นใดไป
แสดงตอคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งในวันเลือกตัง้ หากพจิารณาแลวเห็นวา บุคคลนั้นมิไดมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ดังกลาวจรงิ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมีคําสัง่ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้ง โดยใหดําเนินการ
ขีดฆาช่ือออก พรอมบันทึกสาเหตขุองการถอนช่ือไวในชองหมายเหตุและใหประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ป กาํกับไว และใหมีการบันทึกการถอนช่ือไวในสมุดรายงานเหตุการณประจาํหนวยเลือกตัง้ (ส.ถ./
ผ.ถ. ๑๒) ดวย 

 
ขอ ๗๗ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น มคีําส่ังถอนชื่อบคุคลใด

ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้ง ตามขอ ๗๕ วรรคส่ี หรือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินมีคําส่ังถอนช่ือ
บุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ ตามขอ ๗๕ วรรคสอง หรือขอ ๗๖ วรรคสอง ถาผูทีถู่กถอนชื่อออกจาก
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้มีหลกัฐานแสดงวาเปนผูมีสิทธเิลือกตัง้ ใหยื่นคาํรองคัดคานการถูกถอนชื่อตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นรีบ
ตรวจสอบขอเท็จจรงิแลววินิจฉัยโดยเร็ว คาํวินจิฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เปนท่ีสุด 

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคาํวินิจฉัยใหเพิม่ชื่อบคุคลใดใน
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ ใหดาํเนินการเพิ่มชื่อโดยปฏิบัติตามขอ ๗๑ และขอ ๗๒ แลวแตกรณ ี

 
ขอ ๗๘ ใหนายทะเบียนอาํเภอหรอืนายทะเบยีนทองถิ่นแจงรายชือ่บุคคลที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งไปยงัผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือบันทึกแกไขบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งใหถกูตอง 

 
สวนท่ี ๔ 

การเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ 
   

 
ขอ ๗๙ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํส่ัง หรือศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของบุคคลใด และคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับแจงคําพิพากษาน้ันแลว ใหจัดใหมีการบันทึกลงในทะเบยีนการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เมื่อมีประกาศใหมกีารเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใดแลว ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ใหผูอาํนวยการการเลือกตัง้
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบทันที 

 
ขอ ๘๐ เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับแจงรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามขอ ๗๙ วรรคสอง ใหผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแจงตอผูอาํนวยการทะเบียนกลางหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อจัดทาํหรือแกไขบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตัง้ให
ถูกตอง 

 
ขอ ๘๑ กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินไดประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังตาม

ขอ ๖๖ แลว ใหตรวจสอบวามีชื่อของบุคคลที่ถกูเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม หากมีกใ็หใชวิธขีีดฆาออกโดยบันทึกสาเหตุ
ไวในชองหมายเหตุและลงลายมอืชื่อ วัน เดือน ป กาํกับไว 

 
หมวด ๕ 

การนับคะแนนเลือกตั้ง 
   

 
ขอ ๘๒ การนับคะแนนเลือกตัง้ใหกระทํา ณ ที่เลือกตัง้ของแตละหนวยเลือกตั้ง เมื่อปดการลงคะแนนเลือกตั้ง

แลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปดหีบบัตรเลือกตั้งออกเพื่อนับคะแนนเลือกตัง้ทันที การเปดหีบบัตรเลือกตัง้
และนับคะแนนเลือกตัง้นี้ตองกระทําโดยเปดเผยจะเลื่อนหรือประวงิเวลาไมได 

กรณีท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินพรอมกัน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูกาํหนดวาจะใหมีการนับบัตรเลือกต้ังประเภทใดกอนหรือหลัง 

 
ขอ ๘๓ วิธีการนับคะแนนเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังแบงหนาท่ีในการนับคะแนนเลือกต้ัง 

โดยใหกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งคนหนึ่งหยิบบัตรเลือกตัง้ทีละบัตรออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง และใหคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งวินิจฉัยวา บัตรเลือกตัง้นั้นเปนบัตรดีหรือบตัรเสีย ถาเปนบัตรดใีหขานวา “บัตรด”ี ถาเปนบัตรเสีย ให
ขานวา “บัตรเสีย” 

กรณีมีบัตรเสียตามวรรคหนึง่ ใหแยกออกไวอีกสวนหน่ึงตางหากและใหสลักหลังวา “เสีย” พรอมทั้งใหกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตัง้ไมนอยกวาสามคนลงลายมือชือ่กํากับไว โดยใหแยกบัตรเสียออกไวเปนสวนหน่ึงตางหาก 

ในการนับคะแนนเลือกตั้ง ใหกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งเปนผูกรอกคะแนนตามแบบขดีคะแนนเลือกตั้ง 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓) โดยปรับปรุงขนาดของแบบใหมีความเหมาะสมและนําไปติดไวบนกระดานหรือผนังอาคารเพ่ือแสดงให
ประชาชนไดเห็นอยางชดัเจน 

ใหกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้คนหนึ่งเปนผูอานหมายเลขประจาํตัวผูสมคัรที่มีการทําเครื่องหมายกากบาท
ปรากฏอยูในบตัรเลือกตัง้ โดยใหออกเสียงดังๆ และชูบัตรใหตัวแทนผูสมัคร กรรมการประจําหนวยเลือกต้ังและประชาชน
ท่ีอยู ณ ท่ีน้ัน ไดเห็นดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เมื่อไดอานหมายเลขประจาํตวัผูสมัครคนใดแลว ใหผูกรอกคะแนนขีดคะแนนหน่ึงขีดตรงชองกรอกคะแนนของ
ผูสมัครที่เปนเจาของหมายเลขประจําตวันั้น สําหรับการขีดคะแนนใหใชวธีิขีดหน่ึงตอหน่ึงคะแนน แตเมื่อถึงขดีที ่๕ ใหขีด
ขวางทับเสน ๔ ขีดแรก ดงัเชนรูป  ΜΜΜΜ  หรือ  ΜΜΜΜ  หรือ  ΜΜΜΜ  เปนตน เพื่อสะดวกแกการนับคะแนนเลือกตั้งและใหทํา
เชนน้ีเร่ือยไปทุก ๕ ขดี 

แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓) ซึ่งไดใชขดีคะแนนเลือกตั้งถูกตองแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งลงลายมือชื่อกาํกับไวทกุแผน 

 
ขอ ๘๔ เมื่อหยิบบัตรเลือกตัง้ออกจากหีบบัตรเลือกตั้งหมดแลว ใหแสดงหีบบัตรเลือกตั้งวาไมมีบตัรเลือกตัง้

เหลืออยูในหีบบัตรน้ัน ใหบคุคลที่อยูบริเวณทีเ่ลือกตั้งเห็นไดโดยสะดวกและชดัเจน 
 
ขอ ๘๕ เมื่อเสร็จสิ้นการขีดคะแนนเลือกตั้งแลว ใหกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังจัดการรวมคะแนนและ

ตรวจสอบคะแนนในแบบขีดคะแนนเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓) ใหถกูตอง 
หากตรวจสอบผลการรวมคะแนนเลือกตั้งแลวไมถูกตอง หรือจาํนวนบัตรเลือกตั้งทีใ่ชนับคะแนนไมตรงกับ

จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรเลือกต้ัง หรือจาํนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่มีไมตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับมาให
ตรวจสอบใหมใหถูกตองตามความเปนจริง และหากตรวจสอบแลวยังไมถูกตองหรือไมตรงกับจํานวนผูมาแสดงตนหรือรับ
บัตรเลือกตัง้ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้นับคะแนนเลือกต้ังใหม ถานับคะแนนเลือกตั้งใหมแลวยังไมถกูตอง ให
บันทึกไวในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทันที เพื่อวินิจฉัยและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั เพื่อพิจารณาวาจะ
สมควรรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตัง้มีคําส่ังใหมีการเลือกต้ังใหมหรือนับคะแนนใหมในหนวยเลือกตัง้น้ันหรือไม 

เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่หนวยเลือกตัง้เสร็จสิ้นแลว ให
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔ และปดประกาศไวใหประชาชนทราบ ณ ที่เลือกตั้งนั้น แลว
รายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งของทุก
หนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้นั้น 
 

หมวด ๖ 
การเปลี่ยนทีเ่ลือกตั้งใหม การงดการลงคะแนนเลือกตัง้ 

การงดการนับคะแนนเลือกตั้ง และการลงคะแนนเลือกตัง้ใหม 
   

 
ขอ ๘๖ กอนวันเลือกตั้ง ถาการลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังใดไมสามารถกระทําไดเน่ืองจาก

เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคภัีย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ใหผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดที่เลือกตั้งใหมในตาํบลเดยีวกันที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งไดโดยสะดวก ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 
๖ โดยเร็ว และปดประกาศไว ณ ท่ีวาการอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีทําการผูใหญและท่ี
ผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควร แตถาไมอาจกําหนดทีเ่ลือกตั้งใหมในตําบล
เดียวกันได และเปนการไมสะดวกสําหรับผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีจะไปลงคะแนนเลือกต้ังในตําบลอ่ืน ใหผูอํานวยการการ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตัง้นั้น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๐ 
และปดประกาศไว ณ ท่ีวาการอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีทําการผูใหญบานและท่ีผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควร แลวรายงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจาํจังหวดัและ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ทราบโดยเร็ว 

 
ขอ ๘๗ กรณีที่มีเหต ุตามขอ ๘๖ เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งประกาศ

งดการลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังน้ัน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๑ และปดประกาศไวท่ีบริเวณใกลท่ีเลือกต้ังแลว
รายงานตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํ
จังหวดัและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเรว็ 

 
ขอ ๘๘ เม่ือไดประกาศงดการลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังใด ตามขอ ๘๖ และขอ ๘๗ แลวให

ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดวันลงคะแนนเลือกต้ังใหมในหนวยเลือกต้ังน้ัน 
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๒ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีเหตุท่ีทําใหไมอาจลงคะแนนไดน้ันสงบลงแลว และตองประกาศกอน
วันลงคะแนนใหมเปนการลวงหนาไมนอยกวาสามวนั โดยใหปดประกาศไว ณ ท่ีวาการอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ท่ีทําการผูใหญบาน และที่ผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควร 

การประกาศตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัพิจารณาใหความเห็นชอบและ
รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

 
ขอ ๘๙ กรณีท่ีมีการประกาศงดการลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังใด ตามขอ ๘๘ และอยูใน

ระหวางการลงคะแนนเลือกต้ัง ใหระงับการจายบตัรเลือกตัง้และใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งนาํบัตรเลือกตั้งที่
เหลือมาทําเคร่ืองหมาย โดยใหโลหะหรือวัตถุอ่ืนเจาะทะลุบัตรเลือกต้ังทุกฉบับพรอมท้ังปกหนาและปกหลัง แลวใชเชือก
รอยรูผูกรวมใหเปนปกเดียวและประจําครัง่ทับปมเชือกไวหรือกระทําดวยวิธกีารอื่นใดที่สามารถปองกันมใิหใชบัตรเลือกตั้ง
ที่เหลืออยูลงคะแนนเลือกตัง้ไดแลวนําหีบบัตรเลือกตั้งสงใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทันทีพรอมรายงานการสงหีบบัตรและบันทึกเหตุของการงดลงคะแนนเลือกต้ังไวในสมุดรายงานเหตุการณประจํา
หนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) 

 
ขอ ๙๐ กรณีการนับคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังใด ไมสามารถกระทําไดเนื่องจากเกิดจลาจล อุทก

ภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ประกาศงดการนับคะแนนเลือกต้ังในหนวย
เลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๓ และใหหยุดทําการนับคะแนนเลือกต้ังและใหนําบัตรเลือกต้ังท้ังหมดบรรจุลงในถุง
วัสดุใส พรอมทั้งเขียนจํานวนบัตรเลือกตั้งที่อยูในถงุวัสดใุสแลวนาํใสในหีบบตัรเลือกตัง้ ปดหีบบัตรเลือกต้ัง และมัดหีบ
บัตรเลือกตัง้ดวยเชือกแลวผูกปมเชือกไวดานขางหีบบตัรเลือกตัง้ และประจําครัง่ทับปมเชือกหรือกระทําดวยวิธกีารอื่นใดที่
สามารถปองกันมิใหเปดหีบบัตรเลือกต้ังได แลวนาํหีบบัตรเลือกตัง้สงใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทันที พรอมรายงานการสงหีบบัตรเลือกตัง้และบันทึกเหตุของการงดการนับคะแนนไวในสมุดรายงาน
เหตุการณประจําหนวยเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
รายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเรว็  และใหคณะกรรมการ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การเลือกตั้งประจาํจงัหวดัพิจารณากําหนดวันและสถานที่นับคะแนนตอไป โดยตองไมเกินสามวนันับแตเหตุดงักลาว
ส้ินสุดลง 

 
หมวด ๗ 

การประกาศผลการเลือกตั้ง 
   
สวนท่ี ๑ 

การรวมผลการนับคะแนนเลือกตัง้ 
   

 
ขอ ๙๑ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับรายงานประกาศผลการ

นับคะแนนเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔) จากคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังแลว ใหรีบรวมผลคะแนนเลือกตั้งของทุก
หนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้นั้น และใหจัดทาํประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตัง้ของเขตเลือกตัง้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๕ 
แลวปดประกาศไว ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ พรอมทั้งรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํ
จังหวดัโดยเรว็ 

 
สวนท่ี ๒ 

การประกาศผลการเลือกตั้ง 
   

 
ขอ ๙๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัไดรับประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./

ผ.ถ. ๑๕) จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ถาไมมีผูใดรองเรยีนและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาํจงัหวดัเห็นวาการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเปนไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาํจงัหวดัรายงานคณะกรรมการการเลือกตัง้เพื่อประกาศผลการเลือกตัง้ ดังนี ้

(๑) เขตเลือกต้ังใดท่ีมีจาํนวนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินไดหน่ึงคนใหผูสมัครท่ีไดรับ
คะแนนเลือกต้ังสูงสุดเปนผูไดรับการเลือกตัง้ 

(๒) เขตเลือกตั้งใดทีม่ีสมาชิกสภาทองถิ่นมากกวาหนึ่งคนใหผูสมคัรซึ่งไดรับคะแนนเลือกตัง้สูงสุดเรียง
ตามลําดับจนครบจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่จะพงึมีไดในเขตเลอืกตั้งนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้ง 

กรณีตามวรรคหน่ึง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตัง้เปนไป
ดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม และไดดําเนินการประกาศผลการเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗ แลวใหประธาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดออกหนังสือรับรองผลการเลือกต้ังใหแกผูสมัครท่ีไดรับเลือกต้ัง ตามแบบ ส.ถ./
ผ.ถ. ๑๘ 

กอนประกาศผลการเลือกตัง้ ถาคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจังหวัดไดรับเรื่องรองเรียนหรือเห็นวา
มีการทุจรติในการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตัง้ ใหดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบเก่ียวกับการสืบสวน
สอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมือ่ดําเนินการแลวใหเสนอความเห็นพรอมดวยสาํเนาและเอกสารหลักฐานที่



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เกี่ยวของตอคณะกรรมการการเลอืกตั้ง เพื่อพจิารณาวาจะสมควรมีคําสั่งใหมกีารเลือกตั้งใหมหรือนับคะแนนเลือกตัง้ใหม
หรือไม 

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตัง้สั่งใหมีการเลือกตัง้ใหม ใหผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒ 

 
ขอ ๙๓ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํจงัหวัดจัดทาํทะเบียนสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่นไวเปนหลักฐาน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๙ และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบดวย 
 

สวนท่ี ๓ 
การประกาศใหมีการเลือกตัง้ 

สมาชิกสภาทองถิ่นเพิม่เติมหรือเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นใหม 
   

 
ขอ ๙๔ กรณีที่มีผูสมัครสมาชิกสภาทองถิ่นนอยกวาหรือเทากับสมาชกิสภาทองถิ่นทีจ่ะพึงมีในเขต

เลือกตั้ง หรือในกรณีที่เขตเลือกตัง้ใดมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบรหิารทองถิ่นมจีํานวนผูสมัครรับเลอืกตั้งเทากับจํานวน
ผูบริหารทองถิ่นที่จะพงึมใีนเขตเลือกตั้งนั้น ผูสมัครน้ันจะไดรับเลือกต้ังตอเม่ือไดคะแนนเลือกต้ังไมนอยกวารอยละสิบของ
จํานวนผูมีสิทธเิลือกตัง้ในการเลอืกตั้งนั้น ในกรณีผูสมัครใดไดรับคะแนนเลือกต้ังไมถึงรอยละสิบของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นใหถือวาเปนผูไมไดรับการเลือกตัง้ 

ถาผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินตามวรรคหน่ึง ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินนอย
กวาจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นทีจ่ะพึงมใีนเขตเลือกตั้งนั้น ใหผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวัดเพื่อประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเพิ่มเติมใหครบจาํนวน 
ตามแบบ ส.ถ. ๓ 

กรณีท่ีมีผูสมัครเปนผูบริหารทองถิน่ตามวรรคหน่ึง ไดรับคะแนนเลือกต้ังไมถึงรอยละสิบของจํานวนผูมี
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้นั้น ใหถือวาเปนผูไมไดรับการเลือกต้ังแลวใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อประกาศใหมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นใหม ตามแบบ 
ผ.ถ. ๓ 

 
หมวด ๘ 

การเก็บรกัษาและทําลายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   
สวนท่ี ๑ 
การเก็บรกัษา 

   
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๙๕ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตัง้คณะกรรมการขึ้นอยาง
นอยหน่ึงคณะประกอบดวย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอีกอยางนอยสองคน เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษาและทําลายเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังจากสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตัง้ 

 
ขอ ๙๖ เม่ือการนับคะแนนเลือกต้ังเสร็จแลว คณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้จะตองเก็บเอกสาร

และสิ่งของตางๆ ไวในถงุวัสดใุส (ช้ันนอก) ดังนี้ 
(๑) บัตรดีท่ีนับเปนคะแนนเลือกต้ังแลว บัตรที่มกีารทาํเครื่องหมายลงในชองไมลงคะแนนและบัตรเสีย 

โดยแยกแตละประเภทบรรจุในถงุวัสดใุส (ชั้นใน) 
(๒) แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓) ท่ีไดใชในการขีดคะแนนเลือกต้ังท้ังหมด 
(๓) ประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔) จํานวนหนึง่ชุด 
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งบันทึกขอมูลจาํนวนบัตรดทีี่นับเปนคะแนน บัตรท่ีมีการทํา

เครื่องหมายลงในชองไมลงคะแนนและบัตรเสีย ลําดับที่ของหนวยเลือกตั้ง ท่ีเลือกต้ัง เสร็จแลวนาํใสในถุงวัสดุใส 
(ช้ันนอก) ในลักษณะที่สามารถมองเห็นไดวาเปนถุงวัสดุใสของหนวยเลือกตั้งใดและทาํการปดถุงวสัดุใสเพื่อปองกันการ
เปดถงุวัสดใุส 

 
ขอ ๙๗ เมื่อไดบรรจุสิ่งของ ตามขอ ๙๖ แลว ใหนําถงุวัสดใุส (ช้ันนอก) ใสลงในหีบบัตรเลือกตัง้และให

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ปดหีบบัตรเลือกต้ังพรอมท้ังใสกุญแจหรือสายรัดทุกแหงเสร็จแลว ใหมัดหีบบตัร
เลือกตั้งดวยเชือกและประจาํครั่งทับปมเชือก หรือกระทาํดวยวิธีอืน่ใดที่สามารถปองกันมใิหเปดหีบบัตรเลือกตัง้ได ให
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปดชองใสบัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้งโดยนําสําเนาประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔) มาปดทับชองใสบัตรเลือกตัง้แลวตดิเทปกาวใสเพ่ือปองกันการทุจริตหรือเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง 

 
ขอ ๙๘ เมื่อคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้ไดดําเนินการ ตามขอ ๙๗ แลว ใหคณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวาสามคนดาํเนินการนําสงสิ่งตอไปน้ีใหแกคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยเร็ว คือ 

(๑) บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๙) ชุดที่ใหผูมีสิทธิเลอืกตั้งใชลงคะแนนเลือกตั้ง 
(๒) สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) 
(๓) ประกาศรายการเกีย่วกับจํานวนบัตรเลือกตัง้เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนแลว (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๔) 

จํานวนหนึง่ชดุ 
(๔) ประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔) จํานวนสองชุด 
(๕) บัตรเลือกต้ังท่ีเหลือท้ังหมด 
(๖) หีบบัตรเลือกตั้งพรอมดวยกญุแจหรือสายรัด 
(๗) คูหาลงคะแนนเลือกตัง้ทั้งหมด สิ่งของอื่นๆ เชน ธงชาต ิปาย และอุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ตางๆ เปนตน 
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง

แลว ใหสงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลอืกตั้งตาม (๑) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัโดยเรว็ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งจัดทํารายงานการนําสงหีบบัตร
เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๖ จํานวนสองชุด เพ่ือใหผูมอบและผูรับมอบเก็บรักษาไวคนละหน่ึงชุด 

 
ขอ ๙๙ ในการนําหีบบัตรและส่ิงของ ตามขอ ๙๘ สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ใหมเีจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทีเ่ลือกตัง้ของหนวยเลือกตั้งมีหนาที่
รับผิดชอบรวมเดินทางไปดวย 

 
ขอ ๑๐๐ การจัดเก็บบัตรเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ

ผูท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการ ดงันี ้
(๑) เปดหีบบัตรเลือกตั้งนําถุงวัสดุใส (ช้ันนอก) ออกจากหีบบัตรเลือกตั้งแลวรวมถงุวัสดุใส (ช้ันนอก) 

จัดเก็บในหีบบัตรเลือกตั้งใดหีบบตัรเลือกตัง้หนึ่งโดยหามมใิหเปดถุงวัสดใุส 
(๒) เม่ือหีบบัตรเลือกตัง้เต็มใหปดหีบบัตรเลือกต้ังโดยใชเทปกาวใสปดรอบรอยตอของหีบบัตรเลือกต้ัง

และมัดหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือก เสร็จแลวใหประจําครัง่ทับปมเชอืกหรือกระทําดวยวิธีการอื่นใดทีส่ามารถปองกันมใิห
เปดหีบบัตรเลือกตัง้ไดและบรรจุถงุวัสดุใส (ช้ันนอก) ไวในหีบบัตรเลือกต้ังอ่ืนตอไปจนครบทุกถงุ 

(๓) บันทึกจํานวนถุงวัสดุใส (ช้ันนอก) ท่ีบรรจุในหีบบัตรเลือกต้ัง ตาม (๒) พรอมระบุดวยวาเปนถงุวัสดุ
ใส (ช้ันนอก) ของหนวยเลือกตั้งใดไวทางดานขางของหีบบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒๔ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายดาํเนินการ
ตามวรรคหน่ึงเสร็จเรียบรอยแลว ใหนําหีบบัตรเลือกตัง้ ตาม (๓) สงไปเก็บรักษาไวในสถานท่ีปลอดภัย 

 
สวนท่ี ๒ 

การทําลายเอกสารเกีย่วกับการเลือกตั้ง 
   

 
ขอ ๑๐๑ การทําลายบตัรเลือกตัง้และเอกสารเกีย่วกับการเลือกตัง้จะทําไดเมื่อพนระยะเวลาคดัคาน

การเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญตัิการเลือกตัง้สมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แลว 
ไมนอยกวาเจ็ดวัน 

ในกรณีที่มีการรองเรียนหรือการคัดคานการเลือกตัง้หรือการนับคะแนนในเขตเลือกตัง้ใดหรือกรณทีี่มี
การฟองคดีตอศาลและศาลมีคาํส่ังอายัดบตัรเลือกตั้งหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตัง้ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจงัหวดัหรือผูที่ไดรับมอบหมายเก็บรักษาบัตรเลือกตัง้และเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตัง้นั้นไวกอนจนกวา
คณะกรรมการการเลือกตัง้จะมีคาํสั่งใหทาํลายไดหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด 

 
หมวด ๙ 

แบบพิมพที่ใชในการเลือกตัง้ 
   

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๐๒ แบบพิมพที่ใชในการเลอืกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมดีังนี ้
ส.ถ./ผ.ถ. ๑ ประกาศใหมีการเลือกตั้ง  
ส.ถ./ผ.ถ. ๒ ประกาศใหมีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือใหม 
ส.ถ./ผ.ถ. ๓ ประกาศใหมีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือใหม 
ส.ถ./ผ.ถ. ๔ ประกาศกาํหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
ส.ถ./ผ.ถ. ๕ ประกาศเปล่ียนแปลงเขตของหนวยเลือกตัง้ 
ส.ถ./ผ.ถ. ๖ ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง 
ส.ถ./ผ.ถ. ๗ คําสั่งแตงตัง้เจาพนกังานผูดําเนนิการเลือกตั้งและ 
 เจาหนาที่ประจาํหนวยเลือกตัง้ 
ส.ถ./ผ.ถ. ๘ หนังสือแจงการแตงตัง้เจาพนักงานผูดําเนินการ 
 เลือกตั้งและเจาหนาที่ประจาํหนวยเลือกตั้ง 
ส.ถ./ผ.ถ. ๙ ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
ส.ถ./ผ.ถ. ๑๐ หนังสือแจงรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตัง้แกเจาบาน 
ส.ถ./ผ.ถ. ๑๑ แบบคํารองขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อ 
 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒  สมุดรายงานเหตุการณประจาํหนวยเลือกตั้ง  
ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓  แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  
ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔  ประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง   
ส.ถ./ผ.ถ. ๑๕  ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกต้ัง  
ส.ถ./ผ.ถ. ๑๖ รายงานการสงหีบบัตรเลือกตั้ง 
ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗ ประกาศผลการเลือกตัง้ 
ส.ถ./ผ.ถ. ๑๘ หนังสือรับรองการไดรับเลือกต้ัง 
ส.ถ./ผ.ถ. ๑๙ ทะเบียนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
ส.ถ./ผ.ถ. ๒๐ ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตัง้ของผูอํานวยการ 
 ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ส.ถ./ผ.ถ. ๒๑ ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตัง้ของประธาน 
 กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 
ส.ถ./ผ.ถ. ๒๒ ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเลือกต้ังใหม 
ส.ถ./ผ.ถ. ๒๓ ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตัง้ 
ส.ถ./ผ.ถ. ๒๔ บัญชีรายการบรรจุถงุวัสดใุสที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๐๓ ในวาระเริ่มแรก ภายในหกสิบวันนับจากวันท่ีระเบียบน้ีมีผลใชบังคับ ใหคณะกรรมการสรรหา 
ตามขอ ๓๑ ดาํเนินการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยู
ในเขตจังหวัดนั้นตามทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจังหวัดพิจารณาแตงตั้ง
ไวเปนการลวงหนากอนมีการประกาศใหมกีารเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง เพ่ือเปนการเตรียมการ
และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายและระเบียบวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินกําหนดไว 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
[รก.๒๕๔๖/๖ก/๕๐/๑๗ มกราคม ๒๕๔๖] 
 

 จารุวรรณ/แกไข 
๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ 

 


