
 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ใหม่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๑๐  
มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๓  
มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๗  
มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  มาตรา  ๘๖/๑  มาตรา  ๘๗  
มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๙๐  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๑๐๑  มาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๖   
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่  ๑๔๑/๒๕๕๓  เม่ือวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๔) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๕) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
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(๖) ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๗) ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๘) ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๙) ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๑๐) ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๑๑) ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๑๒) ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๑๓) ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๑๔) ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการกําหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๑๕) ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง  การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เก่ียวข้องและการกําหนดระยะเวลาเดินทาง 
ในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๑๖) ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง  การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เก่ียวข้องและการกําหนดระยะเวลาเดินทาง 
ในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๑๗) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๑๘) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  วิธีการจับสลากกรณี ผู้สมัครสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
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“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลองค์การ
บริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“สภาท้องถิ่น”  หมายความว่า  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สภากรุงเทพมหานคร  สภาเมืองพัทยา  และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความรวมถึง  คณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้งด้วย 

“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  และหัวหน้าพนักงาน 
หรือหัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึง  ผู้อํานวยการเขตและปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํา 
ก่ิงอําเภอ 

“นายทะเบียนอําเภอ”  หมายความรวมถึง  ผู้ช่วยนายทะเบียนอําเภอ 
“นายทะเบียนท้องถิ่น”  หมายความรวมถึง  ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น 
“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”  หมายความว่า  ข้าราชการตํารวจ  หรือข้าราชการพลเรือน   

หรือข้าราชการทหาร  หรือพนักงานฝ่ายปกครอง  หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ผู้ได้รับเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่กําหนดให้เป็นวันเลือกตั้งตามประกาศให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“วันลงคะแนน”  หมายความว่า  วันที่กําหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยการ

ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัคร 
“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่กําหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องถิ่นที่กําหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําการลงคะแนนเลือกตั้ง  

ณ  ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง 
“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่กําหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําการลงคะแนนเลือกตั้ง 

และให้หมายความรวมถงึบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง 
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“ที่สมัครรับเลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่กําหนดให้ทําการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบ 
ที่สมัครรับเลือกตั้ง 

“บัตรเลือกตั้ง”  หมายความว่า  บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิ่น 
“หีบบัตรเลือกตั้ง”  หมายความรวมถึง  ส่ิงที่ใช้แทนหีบบัตรเลือกตั้ง 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ”  หมายความรวมถึง  เขตและก่ิงอําเภอ 
“ตําบล”  หมายความรวมถึง  แขวง 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
“ที่ว่าการอําเภอ”  หมายความรวมถึง  สํานักงานเขตและที่ว่าการก่ิงอําเภอ 
“เทศบาล”  หมายความรวมถึง  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย

จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ครอบคลุมถึงหรือมีปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติหรือมีความจําเป็น 

ต้องยกเว้นการปฏิบัติหรือย่นระยะเวลาหรือขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ซ่ึงไม่ขัดแย้งกับ
บทบัญญัติของกฎหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
อนุมัติเป็นรายกรณี 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๖ กรณีที่จะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด  หรือก่อนวันครบวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหกสิบวันให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดทราบ  เพื่อเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงาน
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๗ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างประกาศ 
ให้มีการเลือกตั้งตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒  หรือ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒/๑  แล้วแต่กรณีต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้เห็นชอบ 
ตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  แล้วให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการ
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้จัดส่งสําเนาประกาศดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ   
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๘ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใหม่หรือเพิ่มเติม  หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นใหม่   
ตามมาตรา  ๑๐๐  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓  ต้องประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้จัดส่ง
สําเนาประกาศดังกล่าวไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๙ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศให้มีการ
เลือกตั้ง  ตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ไว้  ณ  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้น   
และส่งไปให้นายอําเภอ  ผู้ อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เพื่อปิดประกาศดังกล่าวไว้   
ณ  ที่ว่าการอําเภอ  และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  นอกจากนี้ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาปิดประกาศ  ณ  สถานที่ที่เห็นสมควร 

ส่วนที่  ๒ 
การเตรียมการเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขึ้น  เพื่อประสานงานและจัดการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข้อ ๑๑ เม่ือมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใด 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจ้งขอความร่วมมือนายอําเภอ  และหัวหน้าพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องในท้องถิ่นนั้น  รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบ
กําหนดวันเลือกตั้ง  สถานที่เลือกตั้ง  หน่วยเลือกตั้ง  สถานที่รับแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและเรื่องอ่ืน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเลอืกตั้ง  เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๑๒ กรณีที่จะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด  เว้นแต่ค่าใช้จ่าย 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง  ตามข้อ  ๑๒  ให้นําเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมาใช้เพื่อการนี้  หากไม่มี 
เงินสะสมหรือมีแต่ไม่เพียงพอ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดทํารายการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในส่วน 
ที่จําเป็นและไม่เพียงพอในการเลือกตั้งเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๒ 
เขตเลือกตั้ง  หน่วยเลือกตั้ง  และที่เลือกตั้ง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
เขตเลือกตั้งและจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

 

ข้อ ๑๔ เขตเลือกตั้งและจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  จํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  กําหนดเขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 

(ก) ถ้าเขตใดมีจํานวนราษฎรไม่เกินหนึ่งแสนห้าหม่ืนคนให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้งและมี
สมาชิกจํานวนหนึ่งคน 

(ข) การแบ่งเขตเลือกตั้งให้ถือเกณฑ์จํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน  เศษของหนึ่งแสนถ้าเกิน 
ห้าหม่ืน  ให้เพิ่มเขตเลือกตั้งในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้งและมีสมาชิกจํานวนหนึ่งคน 

(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ถือเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้ง   
ในกรณีที่อําเภอใดมีสมาชกิเกินหนึ่งคน  ให้แบ่งเขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจํานวนสมาชิกที่จะพึงมี
ในอําเภอนั้น  และมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่จะพึงมีในแต่ละอําเภอให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง  ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง  การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลนครหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา  ให้แบ่งเขตเทศบาลนครหรือเขตเมืองพัทยา 
เป็นสี่เขตเลือกตั้ง  ในการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยา
เท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง 

(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง  เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการเก่ียวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นและหลักเกณฑ์  ตามข้อ  ๑๔  โดยพิจารณาจํานวนราษฎรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจากประกาศจํานวนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง  โดย 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) ต้องพยายามให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด 
(๒) ให้แบ่งพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกันในเขตเทศบาลหรือเขตชุมชนหนาแน่น  

อาจกําหนดให้ใช้แนวเขตภูมิประเทศ  เช่น  ถนน  ตรอกหรือซอย  คลองหรือแม่น้ําเป็นแนวเขตของเขต
เลือกตั้งได้  สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  มิให้นําพื้นที่เพียงบางส่วนของเขตหนึ่ง   
ไปรวมกับเขตอ่ืน 

(๓) คํานึงถึงตําบลที่มีจํานวนราษฎรมากที่สุดเป็นหลัก 
(๔) คํานึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน 
(๕) คํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน 
เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธาน  และกรรมการอ่ืนประกอบด้วย  
ปลัดจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  โยธาธิการหรือผังเมืองจังหวัด  พัฒนาการจังหวัด  ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  ผู้แทนองค์การเอกชนในจังหวัดที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัด  ซ่ึงคัดเลือก
กันเองจํานวนหนึ่งคน  และผู้แทนหอการค้าในจังหวัดจํานวนหนึ่งคน  โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสําหรับกรุงเทพมหานคร  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน
และกรรมการอ่ืนประกอบด้วยผู้บัญชาการตํารวจนครบาล  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครที่ปลัด
กรุงเทพมหานครมอบหมายจํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการ
สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักเทศกิจกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร  และนายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย  โดยให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคสองและสาม  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ   
เพื่อช่วยเหลือในการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละอําเภอหรือแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  รวมทั้ง
อาจแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แทนหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่ เห็นว่า 
เป็นประโยชน์  ต่อการพิจารณาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการแบ่งเขตเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ในการดําเนินการแบ่งเขตเลอืกตั้ง  ให้คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ให้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อยสามรูปแบบพร้อมกับแผนที่แสดงรายละเอียด 
(๒) ตรวจสอบความถูกต้องของการบรรยายแนวเขตโดยรอบพื้นที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 
(๓) ให้คํานึงถึงผลต่างของจํานวนประชากรในเขตเลือกตั้งให้ใกล้เคียงกันโดยไม่ควรเกิน   

ร้อยละสิบของผลต่างระหว่างเขตเลือกตั้ง  ยกเว้นการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุจําเป็น  เช่น  ถูกจํากัด 
ด้วยลักษณะภูมิประเทศ  ประชาชนเกิดความสับสนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หรือการมีลักษณะ 
เป็นชุมชนเดิม  เป็นต้น 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๔) ประกาศให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  โดยปิดประกาศไว้ใน 
ที่เปิดเผย  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง  และสถานที่ที่ เห็นสมควร  รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางสื่อชนิดต่าง ๆ  ตามที่เห็นสมควร  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ให้ทําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้คณะกรรมการ 
แบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําจังหวัดภายในสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ 

ให้คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งมีหน้าที่เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย   
สามรูปแบบพร้อมทั้งแผนที่แสดงรายละเอียด  โดยเรียงตามลําดับตามความเหมาะสมเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อพิจารณาดําเนินการ  ตามข้อ  ๑๖ 

ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  วรรคห้า  และวรรคหก   
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ประสานงาน 

ข้อ ๑๖ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ได้รับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ตามข้อ  ๑๕  แล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณา  แล้วส่งร่างประกาศแบ่งเขต
เลือกตั้ งและแผนที่ ประกอบพร้อมทั้ ง เสนอความเห็น   โดยเรีย งลําดับตามความเหมาะสม   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไว้ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสําหรับการเลือกตั้งครั้งใดไว้แล้ว  และในการเลือกตั้งครั้งต่อมา  หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นที่  ตามมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งให้ใช้เขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้ประกาศไว้แล้ว  มาใช้ เป็นเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้ งต่อไป  โดยรายงาน 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

กรณีได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับการพิจารณา
เสนอจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะก็ให้คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งจัดเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตามระเบียบนี้ไว้เป็นการล่วงหน้า 

ส่วนที่  ๒ 
เขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

ข้อ ๑๗ เขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้ใช้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นเป็นเขตเลือกตั้ง 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
หน่วยเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๘ เม่ือได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว   
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่น  จัดทําร่างประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๔  เสนอต่อคณะกรรมการ   
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมี   
ในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเลือกตั้ง  และให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่ายี่สิบวัน 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอําเภอเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตท้องที่อําเภอนั้น 
(๒) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใน 

เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
(๓) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  หรือที่ชุมชนหนาแน่น  เฉพาะหน่วยเลือกตั้ง 

ที่อยู่ในเขตหมู่บ้านหรือเขตชุมชนหนาแน่นนั้น 
(๔) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะของแต่ละหน่วย

เลือกตั้ง 
(๕) ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  จํานวนหนึ่งชุด 
(๖) ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

จํานวนหนึ่งชุด 
การจัดทําประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งกรณี  (๓)  และ  (๔)  อาจทําเฉพาะข้อความของหน่วย

เลือกตั้งนั้น 
ข้อ ๑๙ การกําหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้งให้คํานึงถึงความสะดวก 

ในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ใช้หมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง  เว้นแต่กรณีที่ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนน้อย 

จะรวมหมู่บ้านที่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  สําหรับในเขตเทศบาล 
หรือในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตชุมชนหนาแน่น  อาจกําหนดให้ใช้แนวถนน  ตรอกหรือซอย  
คลองหรือแม่น้ํา  เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละแปดร้อยคนเป็นประมาณ  แต่ถ้า  
เห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะกําหนด 
หน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมขึ้นโดยให้มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้ 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๒๐ หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง  ให้ ผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๕   
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  เม่ือประกาศเปลี่ยนแปลงแล้ว  ให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้   
ณ  ที่เดียวกับประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๑๘  แล้วส่งประกาศดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยเร็ว 

ข้อ ๒๑ การกําหนดหมายเลขประจําหน่วยเลือกตั้ง  สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ให้กําหนดหมายเลขเรียงตั้งแต่หมายเลข  ๑  ตามลําดับจนครบทุกหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง 

กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกันให้กําหนดหมายเลข
ประจําหน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง 

กรณีที่มีการเลือกตั้งเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นให้กําหนดหมายเลขเรียงตั้งแต่หมายเลข  ๑  
ตามลําดับจนครบทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งหรืออาจกําหนดในแต่ละตําบล  หรือในแต่ละอําเภอ   
หรือในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีก็ได้ 

ส่วนที่  ๔ 
ที่เลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดที่เลือกตั้งของแต่ละ  
หน่วยเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๔  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่
ซ่ึงประชาชนเข้าออกได้ง่าย  มีความเหมาะสม  และมีขนาดพอสมควรที่จะทําการลงคะแนนเลือกตั้ง 
ได้สะดวก  เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งและตรวจดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ง่าย 

การเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งให้กระทําก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๖   
เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  และให้นําความใน 
ข้อ  ๑๘  มาบังคับใช้กับการประกาศกําหนดที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งโดยอนุโลม   

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวก  หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกําหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วย
เลือกตั้งก็ได้  แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 

กรณีการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งเนื่องจากเกิดการจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  หรือเหตุสุดวิสัย  
อย่างอ่ืน  ให้ ผู้ อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๖ 

ข้อ ๒๓ คูหาลงคะแนน  สําหรับที่เลือกตั้งหนึ่งให้มีจํานวนสามคูหาเป็นอย่างน้อย 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๒๔ ก่อนวันเลือกตั้งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดําเนินการจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  เพื่อมอบให้แก่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ตลอดจน
การจัดภายในบริเวณที่เลือกตั้ง 

ข้อ ๒๕ ในวันเลือกตั้ง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้ที่ ผู้ อํานวยการการเลือกตั้ งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจัดให้ มีป้าย 
หรือเครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง 

ข้อ ๒๖ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีป้ายบอก 
ที่เลือกตั้งเพื่อมอบให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไปติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง  โดยมีข้อความ 
อย่างน้อย  ดังนี้ 

“การเลือกตั้ง  (สมาชิกสภาท้องถิ่นและ/หรือผู้บริหารท้องถิ่น) 
ที่เลือกตั้งสําหรับหน่วยเลือกตั้งที่..........  ตําบล/แขวง.....................เทศบาล............................ 

อําเภอ/เขต............................ของเขตเลือกตั้งที่.....  สถานที่เลือกตั้ง.................(ระบุสถานที่)...............” 
ข้อ ๒๗ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีป้าย

ประกาศบอกทางไปยังที่เลือกตั้งเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ข้อ ๒๘ ก่อนเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งให้มีการเชิญธงชาติขึ้นบริเวณด้านหน้าของที่เลือกตั้ง

เช่นเดียวกับสถานที่ราชการและเม่ือเสร็จการเลือกตั้งแล้วให้เชิญธงชาติลง 

หมวด  ๓ 
เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

ข้อ ๒๙ เม่ือมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนห้าคน  โดยแต่งตั้งจากหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นหนึ่งคน
และจากการสรรหาตามระเบียบนี้อีกจํานวนสี่คน  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใช้ชื่อ  ดังนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ใช้ชื่อว่า  “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร” 
(๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ใช้ชื่อว่า  “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  (ระบุชื่อจังหวัด)” 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๓) เทศบาล  ใช้ชื่อว่า  “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาล  (ระบุประเภทและชื่อเทศบาล)” 
(๔) เมืองพัทยา  ใช้ชื่อว่า  “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเมืองพัทยา” 
(๕) องค์การบริหารส่วนตําบล  ใช้ชื่อว่า  “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  (ระบุชื่อตําบล)” 
ข้อ ๓๐ กรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการสรรหา 

ตอ้งมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ 
(๓) เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในจังหวัดนั้นและมีถิ่นที่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอําเภอซ่ึงเป็น

ที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   
ข้อ ๓๑ กรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้   
(๑) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๔๕  ยกเว้น  (๑๔)  (๑๕)  แห่งพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
(๒) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีของประชาชนจนเป็นที่รังเกียจของสังคม   
(๓) เป็นโรคพษิสุราเรื้อรัง   
(๔) เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนหรือกรรมการ   

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกัน 

ตอนที่  ๑ 
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

ข้อ ๓๒ ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือผู้แทน เป็นประธานกรรมการ 
(๒) อัยการจังหวัด  หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(๓) ปลัดจังหวัด  หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(๕) หัวหน้าหน่วยทหารที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เป็นกรรมการ 
 ซ่ึงคัดเลือกกันเอง  จํานวนหนึ่งคน  (ถ้ามี) 
(๖) อธิการบดีหรืออธิการของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด เป็นกรรมการ 
 ซ่ึงคัดเลือกกันเอง  จํานวนหนึ่งคน  (ถ้ามี) 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๗) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงมีสํานักงาน  เป็นกรรมการ 
 ตั้งอยู่ในจังหวัดและปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดซ่ึงคัดเลือกกันเอง   
 จํานวนหนึ่งคน 
(๘) ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นกรรมการ 
 ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด  ซ่ึงคัดเลือกกันเอง 
 จํานวนหนึ่งคน 
(๙) ประธานองค์การเอกชนในจังหวัดที่ได้รับการรับรองจาก    เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ประจําจังหวัดที่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัด   
 ซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(๑๐) นายกสมาคมสื่อมวลชนที่จดทะเบียนในจังหวัด  เป็นกรรมการ 
 ซ่ึงคัดเลือกกันเอง  จํานวนหนึ่งคน 
(๑๑) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เป็นกรรมการ 
    และเลขานุการ 
สําหรับคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร  หรือผู้แทน  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 
(๕) อัยการสูงสุด  หรือผู้แทน  เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล  หรือผู้แทน  เป็นกรรมการ 
(๗) นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย  หรือผู้แทน  เป็นกรรมการ 
(๘) นายกสมาคมนักข่าว  นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
 นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซ่ึงคัดเลือกกันเอง  จํานวนหนึ่งคน 
(๙) ประธานองค์การเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก  เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ประจํากรุงเทพมหานคร  ซ่ึงคัดเลือกกันเอง  จํานวนหนึ่งคน 

(๑๐) ผู้อํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงคัดเลือกกันเอง  เป็นกรรมการ 
 จํานวนหนึ่งคน 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑๑) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 
    และเลขานุการ 
ให้กรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่

นับตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้งจนกว่าจะมีคําส่ังเปลี่ยนแปลง 
ข้อ ๓๓ ก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  

หกสิบวัน  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  แจ้งขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามระเบียบนี้ 
ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

ข้อ ๓๔ เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสมควร 

ตอนที่  ๒ 
ขั้นตอนและวิธีการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ข้อ ๓๕ การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  มีความซ่ือสัตย์สุจริตและความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเลือกตั้ง  ซ่ึงควรคํานึงถึงความเป็นกลางและความหลากหลายของอาชีพ 

การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้เสนอชื่อและคัดเลือกจากกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๓๖ เม่ือมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดํารงตําแหน่งของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงต้องกําหนดระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน  และให้
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกและเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาตามระเบียบนี้ให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั 

ข้อ ๓๗ ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่ส้ินสุดการรับสมัครตามข้อ  ๓๖  ให้คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการประชุมเพื่อตรวจสอบหลักฐาน
ของผู้สมัคร  แล้วให้จัดทําบัญชีรายชื่อของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๓๐  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามข้อ  ๓๑  และพจิารณาคัดเลือกให้เหลือจํานวนแปดคนโดยวิธีลงคะแนนลับ   



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

ในการลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง  ให้กรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้ไม่เกินจํานวนแปดคน  และให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เรียงลงมาจนครบจํานวนแปดคนเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ  ๔๐  
และข้อ  ๔๑   

ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในลําดับใด  อันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินจํานวนแปดคน 
ให้ดําเนินการลงคะแนนลับอีกครั้งหนึ่ง  เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันนั้น  โดยให้กรรมการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้เท่าจํานวน 
ที่ยังขาดอยู่ 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว  ยังมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันอีกอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือก 
เกินจํานวน  ให้ประธานกรรมการดําเนินการจัดให้มีการจับสลากสําหรับผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน 

ข้อ ๓๘ กรณีไม่มีผู้สมัครหรือมีแต่มีจํานวนไม่เพียงพอตามข้อ  ๓๗  หรือมีแต่ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่มีความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกแล้วได้ผู้สมัครไม่ครบตามจํานวนแปดคน  ให้คณะกรรมการ
สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการทาบทามบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๓๐  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๓๑  และมีความเหมาะสม  ตามข้อ  ๓๕  
ให้ครบจํานวนแปดคน  เพื่อเสนอชื่อ  ตามข้อ  ๓๙  โดยต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอชื่อบุคคลที่ได้สรรหาไว้  ตามข้อ  ๓๗  และหรือทาบทาม  ตามข้อ  ๓๘  พร้อมใบสมัคร 
หรือหนังสือแสดงความยินยอมและคํารับรองคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่ได้ดําเนินการสรรหาหรือทาบทามแล้วเสร็จเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตอนที่  ๓ 
การคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

ข้อ ๔๐ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับการเสนอชื่อบุคคลผู้ที่สมควรได้รับ
การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น  และประชุมพิจารณาคัดเลือกให้เหลือจํานวนสี่คน  โดยวิธี
ลงคะแนนลับ 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้ตรวจสอบและพบว่าบุคคลตามวรรคหนึ่ง  
คนใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  ตามข้อ  ๓๐  หรือมีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๓๑  หรือไม่มีความเหมาะสม  
ตามข้อ  ๓๕  หรือไม่อาจคัดเลือกให้ครบตามจํานวนสี่คนได้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
แจ้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่ตามข้อ  ๓๗  ให้มีจํานวนสองเท่าของจํานวนที่ยังขาด
อยู่แล้วเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง 

กรณีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ไม่สามารถดําเนินการตามวรรคสองได้  ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการ
ทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติ  ตามข้อ  ๓๐  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๓๑  และมีความ
เหมาะสม  ตามข้อ  ๓๕  ให้มีจํานวนสองเท่าของจํานวนที่ขาดอยู่  เพื่อพิจารณา  คัดเลือก  และแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบตามจํานวนสี่คน 

ในการประชุมลงคะแนนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้ไม่เกินจํานวนสี่คน  และให้ผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนครบจํานวนสี่คนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในลําดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินจํานวน  ให้ดําเนินการ
ลงคะแนนลับอีกครั้งหนึ่งเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันนั้น  โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนน 
ได้เท่าจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคห้าแล้ว  ยังมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับคัดเลือก
เกินจํานวนสี่คนอีก  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัในฐานะประธานกรรมการดําเนินการ
จัดให้มีการจับสลากผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน 

ตอนที่  ๔ 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ข้อ ๔๑ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเสร็จแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับ 
การคัดเลือกและหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นดําเนินการประชุมโดยเร็ว  โดยให้ผู้มีอายุสูงสุด 
เป็นประธานการประชุมชั่วคราวและให้ที่ประชุมเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน  ส่วนที่เหลือ
อีกส่ีคนเป็นกรรมการเสร็จแล้วให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีคําส่ังแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน   
ตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดคราวละไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่มีคําส่ังแต่งตั้งโดยจะมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนต่อเม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้มี
การเลือกตั้งและมีการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งจริง  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ัง 
ให้ขยายระยะเวลาของการจัดให้มีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  เนื่องจากมีพฤติการณ์
พิเศษไม่ให้มีสิทธิที่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากการขยายระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งแต่อย่างใด 

กรณีจําเป็นหรือกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ 
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเหตุผลขอให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจมีคําส่ังขยายระยะเวลา 
การดํารงตําแหน่งและให้จ่ายค่าตอบแทนมากกว่าหกสิบวันก็ได้ 

ข้อ ๔๒ การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องมี
กรรมการอยู่ในการประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในตําแหน่ง  จึงจะเป็น  
องค์ประชุม  โดยให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการ 
และเลขานุการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานในที่ประชุม  
ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมนั้น 
เลือกกันเองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้
เสียงข้างมาก  โดยกรรมการทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงคะแนนเสียงและกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง  
ในการออกเสียงลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก   
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๔๓ กรณีมีการยุบสภาหรือยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
หรือมีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หรือมีการเลือกตั้งใหม่หรือมีการเลือกตั้งเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี  
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับการแต่งตั้งตามข้อ  ๔๑  หรือทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติ  ตามข้อ  ๓๐  และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๓๑  และมีความเหมาะสม  ตามข้อ  ๓๕  เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ตอนที่  ๕ 
การพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

ข้อ ๔๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่ง  
เม่ือมีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นแล้ว  เว้นแต่กรณีจําเป็น 
เพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้ง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีคําส่ังขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งออกไปได้
ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๔๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ง  ตามข้อ  ๔๔  แล้วให้กรรมการการเลือกตั้ ง 
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
(๓) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีคําส่ังให้พ้นจากตําแหน่ง  โดยเห็นว่า 

ขาดคุณสมบัติ  ตามข้อ  ๓๐  หรือมีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๓๑  หรือวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง  
มีความประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่  หรือมีหลักฐานอันควร 
เชื่อได้ว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อประกาศ  หรือระเบียบ  ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ละเลย 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังให้พ้นจากตําแหน่ง  ตามมาตรา  ๑๐๗  แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

การพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ย่อมไม่กระทบถึงการใด ๆ  ที่กรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทําไปตามหน้าที่  รวมทั้งค่าตอบแทนที่ได้รับก่อนวันที่พ้นจากตําแหน่ง 

ข้อ ๔๖ กรณีที่ ไม่มีกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีแต่ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในระหว่างที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง  ให้กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
หรือผู้ที่กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อนแล้วรายงาน 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณา
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบตามจํานวน 
ที่จะพึงมีโดยให้นําความ  ตามข้อ  ๔๐  มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

ข้อ ๔๗ เม่ือมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ระบุประเภทและชื่อขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแต่งตั้งนั้นและให้มีอํานาจหน้าที่  ตามมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
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ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีระยะเวลาเช่นเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๔๘ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวันให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น  หรือข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความเป็นกลางทางการเมือง  
และมีความซ่ือสัตย์ สุจริตเป็นผู้ อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ ง   หน่วยเลือกตั้ งละหนึ่ งคน   
ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๗  แล้วให้ปิดประกาศคําส่ังแต่งตั้งดังกล่าวไว้  ณ  ที่ทําการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งและปิดประกาศ  ณ  ที่เลือกตั้ง  ในวันเลือกตั้งพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับ 
การแต่งตั้งทราบ  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๘  ด้วย 

กรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้ งผู้ อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ครบจํานวน  ให้ร้องขอ 
ต่อนายอําเภอหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร  เพื่อให้
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือ   
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้อํานวยการเขตปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๔๙ ให้ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ให้คําแนะนํา  ปรึกษา  สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการประจําหน่วย

เลือกตั้งเพื่อให้ดําเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๒) ให้การช่วยเหลือ  แนะนํา  และตรวจทานเอกสารที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง

ต้องจัดทําตามกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ  และคําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๓) ปฏิบัติตามคําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ข้อ ๕๐ กรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้อํานวยการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือการปฏิบัติหน้าที่นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้พ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอ่ืนแทน  ตามแบบ  
ส.ถ./ผ.ถ.  ๗  โดยอนุโลม   

ส่วนที่  ๔ 
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๕๑ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่ สิบวัน  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในจังหวัดนั้นเป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจํานวน 
เจ็ดคน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอีกหกคน  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๗  
แล้วให้ปิดประกาศคําส่ังแต่งตั้งดังกล่าวไว้  ณ  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง   
และปิดประกาศ  ณ  ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ  ตามแบบ   
ส.ถ./ผ.ถ.  ๘  ด้วย 

กรณีมีเหตุอันสมควรผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจแต่งตั้งกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้งสํารองไว้มีจํานวนตามความเหมาะสมตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๗/๑   

คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง  และหน้าที่อ่ืน 
ตามที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้น 

ข้อ ๕๒ กรณีที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเห็นว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประชุมและมีมติมอบหมาย 
ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งหรือตามที่เห็นสมควรมีอํานาจร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดี   
แก่ผู้กระทําความผิด 

ข้อ ๕๓ ก่อนวันเลือกตั้ง  ถ้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ใด  ซ่ึงผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศแต่งตั้งไว้แล้ว  ต่อมาผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือการปฏิบัติหน้าที่นั้นอาจก่อให้เกิด  
ความเสียหายให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้พ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่อยู่ในจังหวัดนั้นเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่แทนจนครบเจ็ดคน 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๕๔ ในวันเลือกตั้ง  ถ้ามีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเจ็ดคน   
ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น  แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น  
เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจนครบเจ็ดคนไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ที่ได้รับแต่งตั้งไว้จะมาปฏิบัติหน้าที่ได้  เว้นแต่ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสํารองไว้  
ให้ผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ข้อ ๕๕ การประชุมของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมนั้น  
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้ประธานกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งเป็นประธานที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่มาปฏิบัติหน้าที่
หรือมาแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่เหลืออยู่เลือกกันเองคนหนึ่ง 
เป็นประธานในที่ประชุมแทน 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก   
โดยกรรมการทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงคะแนนเสียงและให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ส่วนที่  ๕ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งและสถานที่นับคะแนน 

 

 

ข้อ ๕๖ เม่ือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใด  ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งอย่างน้อยที่เลือกตั้งละสองคน  หรือตามที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจาํองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ 

กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เพียงพอที่เลือกตั้งละสองคนให้ประสานกับนายอําเภอหรือหัวหน้า
ส่วนราชการอ่ืนเพื่อขอให้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวน  
ทั้งนี้ในที่เลือกตั้งแต่ละแห่งต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างน้อยหนึ่งคน 

ข้อ ๕๗ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่ สิบวัน  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๗  พร้อมทั้งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําสถานที่นับคะแนนให้มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมแก่การรักษา 
ความปลอดภัยบริเวณสถานที่นับคะแนนด้วย  เว้นแต่กรณีจําเป็นอาจแต่งตั้งน้อยกว่ายี่สิบวันก็ได้   
แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเลือกตั้ง 

ข้อ ๕๘ เพื่อให้การดําเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย  ให้ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย   
เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง 



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  หากมีเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เพียงพอให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  วรรคสอง   
ข้อ ๕๙ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการ

เลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณที่ เลือกตั้งหรือสถานที่ 

นับคะแนน 
(๒) รับแจ้งเหตุในกรณีที่ มีการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง 
(๓) จับกุมและควบคุมตัวผู้กระทําความผิดส่งพนักงานสอบสวนในกรณีที่ได้พบการกระทํา

ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง 
หรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือและผู้กระทําความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง
หรือสถานที่นับคะแนน  โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระทําความผิดซ่ึงหน้า   

ส่วนที่  ๖ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 

และการคัดค้านกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
 

 

ข้อ ๖๐ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละครั้ง  ให้ผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบวัน  โดยพิจารณาแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในจังหวัดนั้นประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน 
และกรรมการมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมในการนับคะแนนแต่ละเขตเลือกตั้งหรือแต่ละประเภท   
ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าหกคน  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๘  และให้แต่งตั้งกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสํารองไว้  
ตามความเหมาะสม  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๘/๑   

กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเขตเลือกตั้งใดมีหน่วยเลือกตั้งเพียงแห่งเดียว  อาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหน่วยนั้นทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งก็ได้ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดด้วย 

กรณีก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง  ถ้าปรากฏว่ากรรมการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ใดภายหลังจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดใ้ห้ความเห็นชอบและผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งไปแล้ว  ต่อมาผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการ 
นับคะแนนเลือกตั้งที่แต่งตั้งสํารองไว้จนครบเจ็ดคนและรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดทราบโดยเร็ว 
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ข้อ ๖๑ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร 
(๒) ฝ่ายนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง 
(๓) ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๔) ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง 
(๕) ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน 
(๖) ฝ่ายรวมคะแนน 
ข้อ ๖๒ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งทําหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ   
นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่าง ๆ  ให้มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมแก่การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในแต่ละประเภทหรือแต่ละเขตเลือกตั้ง 

เจา้หน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่าง ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  มีจํานวนดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร  แต่ละชุดมีจํานวนสองคน 
(๒) ฝ่ายนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง  แต่ละชุดมีจํานวนสามคน 
(๓) ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง  แต่ละชุดมีจํานวนสองคน 
(๔) ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง  แต่ละชุดมีจํานวนสองคน 
(๕) ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนแต่ละชุดมีจํานวนห้าคน 
(๖) ฝ่ายรวมคะแนนแต่ละชุดมีจํานวนสองคน 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่าง ๆ  ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ดําเนินการ

แต่งตั้งตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๘  และหากจะให้มีเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายใดจํานวนก่ีชุด   
ให้คํานึงถึงจํานวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง  ตามที่ กําหนดไว้ในบัญชีแสดงจํานวน
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งท้ายระเบียบนี้ 

กรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเพื่อประหยัดงบประมาณ 
ในการจัดการเลือกตั้ง  อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มีจํานวนน้อยกว่า 
หรือมากกว่าที่ กําหนดไว้ในบัญชีแสดงจํานวนคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่   
นับคะแนนเลือกตั้งท้ายระเบียบนี้ก็ได้ 

ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งได้รับค่าตอบแทนตามอัตรา 
ที่กําหนดไว้ในบัญชีค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๖๓ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่เม่ือมีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว 
นอกจากการพ้นจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว  กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่เม่ือ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตจังหวัด 
(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พ้นจากตําแหน่ง   

โดยเห็นว่ามีความประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่หรือละเลยต่อหน้าที่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เม่ือคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งได้พ้นจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ 

นับคะแนนเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่ไปด้วย 
การพ้นจากหน้าที่ของกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง   

ย่อมไม่กระทบการใดที่ผู้นั้นได้กระทําการไปในหน้าที่  รวมทั้งการได้รับค่าตอบแทนก่อนวันที่ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสั่งให้พ้นจากหน้าที่ 

ข้อ ๖๔ กรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการนับคะแนนเลือกตั้งหรือกรณีที่ต้องมีการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่หรือมีการเลือกตั้งใหม่  หรือมีการเลือกตั้งเพิ่มเติม  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนน
เลือกตั้งฝ่ายต่าง ๆ  จากบุคคลเดิม  ซ่ึงอาจให้มีจํานวนเท่าเดิมหรือลดลงหรือแต่งตั้งบุคคลใหม่เพิ่มขึ้น 
ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมแก่การนับคะแนนเลือกตั้งแต่ละครั้ง 

กรณีที่ต้องมีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  การแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
และเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งให้ดาํเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

ข้อ ๖๕ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  มีหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง  อํานวยการ 
นับคะแนนเลือกตั้งและประสานงานกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่าง ๆ  แก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้น  
ในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้ง  และมีหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหรือมีคําส่ัง 

ข้อ ๖๖ ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่าง ๆ  มีหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร  มีหน้าที่รับและตรวจสอบความเรียบร้อย   
ของหีบบัตรเลือกตั้งและตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดหมายเหตุในการลงคะแนนเลือกตั้ง
รายงานการใช้สิทธิและเอกสารที่เ ก่ียวข้อง  นับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ เหลือจากการลงคะแนน 
และตรวจสอบกับรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๖)  ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  รวมทั้งหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๒) ฝ่ายนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง  มีหน้าที่เปิดหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่ต้องเปิดช่องใส่บัตร
เลือกตั้งและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายที่เขียนไว้ที่บริเวณหีบบัตรเลือกตั้ง  และตรวจสอบ
จํานวนบัตรเลือกตั้งกับจํานวนที่เขียนในรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งของคณะกรรมการประจําหน่วย
เลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
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(๓) ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง  มีหน้าที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  และเอกสาร
ที่เก่ียวข้องในระหว่างรอการนับคะแนนเลือกตั้ง  และภายหลังการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง  มีหน้าที่นําบัตรเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ฝ่ายนับจํานวน 
บัตรเลือกตั้งตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้งไว้แล้วมารวมคละกัน  และมอบบัตรเลือกตั้งให้ฝ่าย 
นับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน 

(๕) ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน  มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรดี  บัตรเสียในเบ้ืองต้นและนับบัตร
เลือกตั้งเป็นคะแนนเลือกตั้ง 

(๖) ฝ่ายรวมคะแนน  มีหน้าที่รวมคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง  จํานวน 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  รวมทั้งจําแนกรายการบัตรดี  บัตรเสีย  บัตรที่มีการทําเครื่องหมายในช่อง   
ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 

(๗) หน้าที่อ่ืนตามที่ระเบียบนี้กําหนด 
ข้อ ๖๗ ในระหว่างที่มีการนับคะแนนเลือกตั้ง  หากผู้ใดเห็นว่าการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ของกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งดําเนินการหรืออ่านคะแนนไม่ถูกต้อง  
หรือไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้แจ้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
และให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุด
รายงานประจําสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๙  โดยให้ผู้คัดค้านและเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและให้ผู้คัดค้านยื่นหลักฐานการทักท้วงตามแบบทักท้วง 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจัดส่งแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๙  และแบบทักท้วงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ตามข้อ  ๖๘   

ข้อ ๖๘ กรณีที่ มีการร้องเรียนหรือคัดค้านกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งภายหลังการนับ
คะแนนเลือกตั้งเสร็จส้ินแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนําบันทึกรายงานเหตุการณ์ 
และแบบทักท้วงในการคัดค้านการนับคะแนนตามข้อ  ๖๗   มาประกอบการพิจารณาด้วย   
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการทักท้วงหรือคัดค้านกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจากผู้สมัครหรือตัวแทน
ผู้สมัครที่อยู่ในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งหรือไม่มีการบันทึกในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําสถานที่ 
นับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๙)  และไม่มีแบบทักท้วงแล้ว  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดอาจไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้งในภายหลังได้  เว้นแต่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
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ส่วนที่  ๗ 
การอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๖๙ ก่อนการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการอบรมผู้อํานวยการประจํา
หน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสํารอง  (ถ้ามี)  
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสํารอง  (ถ้ามี)  เจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง  
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย  ประกาศ  
ระเบียบ  และคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
กํากับดูแล 

หมวด  ๔ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชรีายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๗๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามมาตรา  ๓๓   
และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๗๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หากผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้   
แจ้งเหตุตามมาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๖  ให้ผู้นั้นเสียสิทธิตามมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ส่วนที่  ๒ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๗๒ ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่จัดทํา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําเป็นรายหน่วยเลือกตั้งโดยเรียงตามลําดับ
เลขหมายประจําบ้านในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  สําหรับหน่วยเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  ในเขต
เทศบาล  หรือชุมชนหนาแน่นอาจแยกออกตามชื่อ  ถนน  ตรอก  ซอย  คลอง  หรือแม่น้ํา  โดยเรียง
ตามลําดับตัวอักษรและตามลําดับเลขหมายประจําบ้าน 

ข้อ ๗๓ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างนอ้ยต้องมีรายการ  ดังนี้ 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล 
(๒) เลขประจําตัวประชาชน 
(๓) เพศ 
(๔) วัน  เดือน  ปีเกิด 
(๕) ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ใช้  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๙ 
ข้อ ๗๔ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  การเพิ่มชื่อ 

และถอนชื่อ  การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน  การรับแจ้งเหตุจําเป็น  ตลอดจนการแก้ไข
รายการผิดพลาดเก่ียวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ข้อ ๗๕ กรณีที่ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จัดทําประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๗๓  จํานวนแปดชุด  โดยให้พิมพ์ชื่อสํานักทะเบียน  ผู้พิมพ์   
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ตรวจทานไว้ด้วย  แล้วเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วให้ 
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นลงนามในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว 
และดําเนินการปิดประกาศ  ณ  สถานที่  ตามข้อ  ๗๖  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน   

ข้อ ๗๖ บัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละชุด  เม่ือดําเนินการตามข้อ  ๗๕  เสร็จแล้ว   
ให้นายทะเบียนอําเภอหรอืนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการ  ดังนี้ 

ชุดที่  ๑  มอบให้นายอําเภอปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอําเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น 
ชุดที่  ๒  มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้น 
ชุดที่  ๓  มอบให้ผู้อํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดเทศบาล  หรือปลัดเมืองพัทยา  

หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 

ชุดที่  ๔  มอบให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ อํานวยการเขตกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดเทศบาล   
หรือปลัดเมืองพัทยา  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร  เฉพาะหน่วยเลือกตั้ง
ที่อยู่ในเขตชุมชน  หรือปิดประกาศไว้  ณ  เขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควรเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใน
เขตชุมชนนั้น 

ชุดที่  ๕  สําหรับนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องไม่ว่า
จะเป็นการเพิ่มชื่อ  การถอนชื่อ  การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   
หรือการย้ายทะเบียนบ้านออกไปนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ชุดที่  ๖  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับ  ชุดที่  ๕  
แล้วจัดทําปกให้มีความแตกต่างจากชุดอ่ืน  และส่งมอบให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไว้ใช้
ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้ง 

ชุดที่  ๗  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับ  ชุดที่  ๕  
และส่งมอบให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  (แทนชุดที่  ๓) 

ชุดที่  ๘  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับ  ชุดที่  ๕  
และส่งมอบให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อใช้ประกอบการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙/๑)  ตามข้อ  ๑๕๔ 

การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้กระทําไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันเลือกตั้ง 
ข้อ ๗๗ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๐ 

ส่วนที่  ๓ 
การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

 

ตอนที่  ๑ 
การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๗๘ กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพบว่าการจัดทําบัญชีรายชื่อ   
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด  ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง
แล้วให้รีบพิจารณาโดยเร็ว  หากเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดมีความผิดพลาด
หรือมีชื่อตกหล่น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคําส่ังให้แก้ไขหรือ 
เพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อตกหล่นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และแจ้งคําส่ังไปยังนายทะเบียน 
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ในการนี้ให้ 
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีพิมพ์ชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  
วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้  และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน  พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคําส่ัง 



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๗๙ กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า  ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน  
ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  ให้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรประจําตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้  มายื่นคําร้องขอเพิ่มชื่อ  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๑   
ต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เ ม่ือนายทะเ บียน อํา เภอหรือนายทะเ บียนท้องถิ่น ได้ รั บคํ าร้ องและหลักฐานแล้ ว   
ให้รีบตรวจสอบหลักฐาน  หากเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
ให้เพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีพิมพ์ชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชี 
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ 
และลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้  และแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องหรือเจ้าบ้านทราบพร้อมด้วยเหตุผล 
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคํารอ้ง 

กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเห็นว่า  ผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาโดยเร็ว 

เ ม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานจาก   
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแล้ว  ให้รีบพิจารณาโดยเร็ว  หากเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องหรือ 
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีคําส่ังเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
และแจ้งคําส่ังไปยังนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่
วันที่ได้รับรายงาน  ในการนี้  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามคําส่ัง 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีเพิ่มชื่อเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 
วรรคสอง  และแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องหรือเจ้าบ้านทราบ  พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคําส่ัง 

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า  ผู้ยื่นคําร้อง 
หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องหรือเจ้าบ้านทราบ  พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคําส่ัง 

ข้อ ๘๐ กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอเพิ่มชื่อได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๗๙  วรรคสองหรือวรรคสี่  แล้วแต่ไม่ปรากฏ
รายชื่อของบุคคลดังกล่าวในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นสามารถขอเพิ่มชื่อ 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้  โดยใช้หนังสือรับรองการอนุมัติ 
ให้เพิ่มชื่อที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกให้เป็นหลักฐานในการขอเพิ่มชื่อ 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้รับหนังสือรับรองการอนุมัติให้เพิ่มชื่อที่นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกให้  ให้รีบตรวจสอบโดยเร็ว  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องให้เพิ่ม
ชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้สําหรับการตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนด้วยวิธีการ
เขียนชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น   
พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ  โดยให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้  และเก็บหนังสือรับรองการอนุมัติให้เพิ่มชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
พร้อมทั้งบันทึกการให้เพิ่มชื่อไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒)  ด้วย 

ข้อ ๘๑ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้ง 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการเพิ่มชื่อบุคคลใด
ใน บัญชีร ายชื่ อผู้ มี สิทธิ เลื อกตั้ ง   กรณี มีการร้ องคั ดค้ านการถูกถอนชื่อ   ตามมาตรา   ๔๐   
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ .ศ .  ๒๕๔๕  แล้ว   
ให้ดําเนินการเพิ่มชื่อให้เป็นไปตามนั้น  ด้วยวิธีพิมพ์ชื่อและรายการเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ  ข้อ  ๗๙   
โดยอนุโลม 

ข้อ ๘๒ ในวันเลือกตั้ง  หากคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้รับแจ้งคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดําเนินการเพิ่มชื่อบุคคลใดในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรณีมีการร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อ  ตามมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  แล้ว  ให้ดําเนินการเพิ่มชื่อให้เป็นไป
ตามนั้นด้วยวิธีเขียนชื่อและรายการเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ  ข้อ  ๘๐  วรรคสอง 

ข้อ ๘๓ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อบันทึกข้อมูล
แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้อง 

ตอนที่  ๒ 
การถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๘๔ กรณีนายทะเบียนอําเภอ  นายทะเบียนท้องถิ่น  หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาดหรือมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ  ไม่ว่าจะพบเหตุ
ดังกล่าวก่อนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นโดยเร็ว 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานแล้ว   
ให้รีบพิจารณาโดยเร็ว  หากเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดมีความผิดพลาด  
หรือปรากฏชื่อบุคคลผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือได้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ 
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบจริง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคําส่ัง 
ให้แก้ไขหรือถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งคําส่ังไปยังนายทะเบียนอําเภอ 
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ในการนี้ให้นายทะเบียนอําเภอหรือ 
นายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้ดําเนินการขีดฆ่าชื่อออก  พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  
วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้  แล้วแจ้งให้เจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคําส่ัง 

ข้อ ๘๕ กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า  ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อ   
ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นยื่นคําร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว 
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาคําร้องแล้วเห็นว่า  มีหลักฐาน   
เชื่อได้ว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งให้ส่ังถอนชื่อผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  โดยให้ดําเนินการขีดฆ่าชื่อออกพร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่อง
หมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้  แล้วให้แจ้งคําส่ังให้ผู้ยื่นคําร้องและเจ้าบ้าน 
ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้รายงานพร้อมแสดงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาโดยเร็ว 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานแล้วให้รีบ
พิจารณาโดยเร็ว  หากเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อ  เป็นผู้ไม่มีสิทธิ
เลือกตั้ง  ให้มีคําส่ังถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง  และแจ้งคําส่ังไปยัง 
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในสามวันนับแต่วันที่ ได้รับรายงาน  ในการนี้ 
ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมบันทึกสาเหตุ 
ของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้  แล้วให้แจ้งคําส่ัง 
ให้ผู้ยื่นคําร้องทราบ 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า   
ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ส่ังยกคําร้องและแจ้งคําส่ัง
ไปยังนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ในการนี้ให้  
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งคําส่ังยกคําร้องให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายในสามวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคําส่ัง 

ข้อ ๘๖ กรณีที่เจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า  ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอ่ืน   
ในเลขหมายประจําบ้านของตน  โดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง  ให้เจ้าบ้าน 
หรือผู้ซ่ึงเจ้าบ้านมอบหมายนําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปแสดงเป็นหลักฐานต่อนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันหรือนําหลักฐานดังกล่าวไปแสดงต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง  ให้มีคําส่ังถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  โดยให้ขีดฆ่า 
ชื่อออก  พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ  และลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้ 
แล้วแจ้งคําส่ังให้เจ้าบ้านหรือผู้ซ่ึงเจ้าบ้านมอบหมายทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหลักฐาน 
จากเจ้าบ้าน 

กรณีที่เจ้าบ้านหรือผู้ซ่ึงเจ้าบ้านมอบหมายนําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานอ่ืนใด 
ไปแสดงต่อคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  หากพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นมิได้มี 
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมีคําส่ังถอนชื่อออกจากบัญชี 
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  โดยให้ขีดฆ่าชื่อออก  พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ 
และให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้  และให้มีการบันทึก
การถอนชื่อไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒)  ด้วย 

ข้อ ๘๗ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคําส่ังถอนชื่อ
บุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๘๕  วรรคสี่  หรือนายทะเบียนอําเภอหรือ 
นายทะเบียนท้องถิ่นมีคําส่ังถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๘๕  วรรคสอง  
หรือข้อ  ๘๖  วรรคสอง  ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคําร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้ววินิจฉัยโดยเร็ว  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นที่สุด 

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคําวินิจฉัยให้เพิ่มชื่อ
บุคคลใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการเพิ่มชื่อโดยปฏิบัติ  ตามข้อ  ๘๑  และข้อ  ๘๒  
แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๘๘ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกถอนชื่อออก
จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อบันทึก 
แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้อง 

ส่วนที่  ๔ 
การเพิกถอนสิทธิเลอืกตั้ง 

 

 

ข้อ ๘๙ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง มีคํ า ส่ัง เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ ง   หรือศาล 
มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้ง   
คําพิพากษานั้นแล้ว  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการบันทึกลงในทะเบียนการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งแล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบ 

เม่ือมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดแล้ว  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที 

ข้อ ๙๐ เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งรายชื่อ
บุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ ง   ตามข้อ  ๘๙  วรรคสอง   
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ อํานวยการทะเบียนกลาง 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อจัดทําหรือแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลอืกตั้งให้ถูกต้อง 

ข้อ ๙๑ กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  ตามข้อ  ๗๖  แล้ว  ให้ตรวจสอบว่ามีชื่อของบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม่  หากมีก็ให้
ใช้วิธีขีดฆ่าออก  โดยบันทึกสาเหตุไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้ 

หมวด  ๕ 
การสมัครรับเลือกตั้งและตัวแทนผู้สมัคร 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๙๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง  ตามมาตรา  ๔๔  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๒ 
การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๙๓ ในการสมัครรับเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิยื่นใบสมัครเป็นรายบุคคล   
กรณีเขตเลือกตั้งใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  อาจยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นกลุ่มก็ได้  โดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมี  
ในเขตเลือกตั้งโดยให้ผู้สมัครแต่ละรายกรอกรายละเอียด  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๕  ยื่นต่อผู้อํานวยการ  
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวัน  เวลา  และสถานที่สมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด  พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามบัญชี
ท้ายระเบียบนี้และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 
ตามจํานวนที่ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดรวมทั้งหลักฐาน 
และเอกสารดังนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน  แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซ่ึงไม่ต้องมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย  ให้ใช้บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้ 

(๒) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน   
(๓) ใบรับรองแพทย์ 
(๔) หลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครนํามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ  ๙๒ 
กรณีที่มีหน่วยเลือกตั้งจํานวนมาก  ซ่ึงต้องใช้รูปถ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์และความสะดวก

รวดเร็วในการจัดทําประกาศรับสมัคร  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๘  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจกําหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนํารูปถ่ายมาให้เท่าที่จําเป็นเพื่อใช้เป็นต้นแบบ 
ในการจัดพมิพ์  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๘   

กรณีที่มีผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครพร้อมกันหลายคนหรือหลายกลุ่มหรือยื่นก่อนเวลารับสมัคร
และไม่อาจตกลงกันได้  ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มายื่นพร้อมกันหรือยื่นก่อนเวลารับสมัคร 

ข้อ ๙๔ กรณีที่ผู้สมัครคนใดหรือกลุ่มผู้สมัครใดยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกันตามข้อ  ๙๓  
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมผู้สมัครนั้นเพื่อตกลง
ลําดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง  หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดําเนินการจับสลาก  ในการจับสลาก 
ให้ผู้แทนกลุ่มผู้สมัครแต่ละกลุ่มหรือผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครเป็นรายบุคคลจับสลากต่อหน้าผู้สมัครทั้งหมด 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

การจับสลากให้ดําเนินการสองครั้ง  ดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เขียนชื่อผู้สมัครหรือชื่อกลุ่มผู้สมัครที่ต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกัน  แล้วใส่ในภาชนะทึบแสงทําการ
เขย่าภาชนะให้สลากคละกัน  เพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใดหรือกลุ่มผู้สมัครใด  แล้วให้
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัครจาก
ในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ  ชื่อผู้สมัครใดหรือกลุ่มผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลําดับแรก  ให้ถือว่า
ผู้สมัครนั้นหรือชื่อกลุ่มผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งก่อน  ชื่อผู้สมัครใด 
หรือกลุ่มผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลําดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นหรือกลุ่มผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลาก
เพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นลําดับถัดไปตามลําดับจนครบผู้สมัครทุกคนยื่นใบสมัครพร้อมกัน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขียนหมายเลขตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขที่เท่ากับจํานวนผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัครที่ยื่นใบสมัคร 
รับเลือกตั้งพร้อมกันบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะทึบแสงทําการเขย่าภาชนะให้สลากคละกัน   
เพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากที่เขียนหมายเลขใด  แล้วให้ผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัครตามลําดับของผลการ 
จับสลาก  ตาม  (๑)  ทําการจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง  ผู้สมัครใดหรือกลุ่มผู้สมัครใดจับสลาก
ได้หมายเลขใดให้ถือเป็นหมายเลขลําดับในการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ ๙๕ เม่ือผู้ อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับใบสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้ใดแล้ว  ให้ตรวจสอบเบ้ืองต้นว่าการลงรายการในใบสมัคร  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
และหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้คืนใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน
ดังกล่าวของผู้นั้น  แล้วตรวจสอบใบสมัครรับเลือกตั้ง  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  และหลักฐานการสมัคร
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งในลําดับถัดไป 

กรณีผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
หลักฐานครบถ้วน  ให้สอบสวนถ้อยคําเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  แล้วให้ออกใบรับ 
ใบสมัครรับเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๖  แก่ผู้สมัครนั้น  และให้ทําสําเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๙๖ เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับใบสมัคร
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดแล้ว  ห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นถอนการสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ ๙๗ เม่ือเสร็จส้ินกําหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบ
และให้ส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้นต่อไป 



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๙๘ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบหลักฐาน 
การสมัครและสอบสวนว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่  ให้เสร็จส้ินภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
ถัดจากวันปิดการรับสมัคร 

การสอบสวนสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ให้บันทึกถ้อยคําเก่ียวกับ
ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการสมัคร  คุณสมบัติ  และลักษณะต้องห้ามตามแบบบันทึกการให้
ถ้อยคําต่อท้ายแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๕  หากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับหลักฐานการสมัครของผู้สมัครใด  ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐานดังกล่าว  
เพื่อยืนยันรับรองความถูกต้อง 

ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๗  และติด
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอําเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น  ที่ทําการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  และสถานที่อ่ืน
ที่เห็นสมควร  พร้อมทั้งจัดส่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  จํานวน  ๑  ชุด 

สําหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ละรายให้จัดทําประกาศแยกต่างหาก  โดยให้มีชื่อตัว   
ชื่อสกุล  รูปถ่ายหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่าย  และหมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่จะใช้
ลงคะแนนตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๘  และให้ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ตามวรรคสามและจัดส่ง 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  จํานวน  ๑  ชุด   

ส่วนที่  ๔ 
การให้หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 

 

 

ข้อ ๙๙ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
ตามลําดับก่อนหลังการมายื่นใบสมัครตามลําดับเลขที่ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้แต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่ม  แล้วแต่กรณี 

กรณีที่ผู้สมัครใดยื่นใบสมัครเป็นกลุ่ม  ผู้สมัครกลุ่มนั้นจะได้รับหมายเลขเรียงตามลําดับของกลุ่ม
จนครบจํานวนผู้สมัครทุกคนในกลุ่ม 

กรณีบุคคลที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศของผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๘  และต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วินิจฉัยให้เป็นผู้ มี สิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ถือว่าผู้นั้นได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครตามลําดับเลขที่ใบรับใบสมัคร 
รับเลือกตั้งที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ 



 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๕ 
ตัวแทนผู้สมัครประจํา  ณ  ที่เลือกตั้ง 
 

 

ข้อ ๑๐๐ ตัวแทนผู้สมัครได้แก่บุคคลซ่ึงผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจําอยู่   
ณ  ที่ซ่ึงคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจัดไว้ในที่เลือกตั้งแห่งละหนึ่งคน  เพื่อดูแลการดําเนินการ 
เลือกตั้งของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเม่ือผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงลายมือชื่อรับทราบแล้วให้ลงวัน  เดือน  ปี  ในหนังสือนั้น 
แล้วมอบคืนไปโดยสําเนาเก็บไว้ตรวจสอบหนึ่งฉบับ 

ขอ้ ๑๐๑ ในที่ เลือกตั้งนั้น  ตัวแทนผู้สมัครต้องแสดงหนังสือแต่งตั้ งตัวแทนผู้ส มัคร   
ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบแล้ว  ให้คณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้งทราบและให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจัดที่นั่งในจุดที่สามารถมองเห็น 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้  และตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ซ่ึงจัดไว้เท่านั้น
ทั้งห้ามมิให้ตัวแทนผู้สมัครเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  หรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง  หรือกล่าว 
ตอบโต้กับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่เป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง 
ที่กําลังดําเนินอยู่ 

ถ้าตั วแทนผู้ส มัครคนใดกระทํ าการฝ่า ฝืนอย่ างหนึ่ งอย่าง ใดดังกล่ าว ในวรรคหนึ่ ง   
และคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ตักเตือนแล้วยังขัดขืน  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
จะสั่งให้ตัวแทนผู้สมัครคนนั้นออกไปเสียจากที่เลือกตั้งก็ได้ 

หากตัวแทนผู้สมัครเห็นว่า  เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถูกต้อง   
ตามกฎหมายให้รีบทักท้วงตามแบบทักท้วงและวิธีการทักท้วงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดทันที  
เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้รับคําทักท้วงแล้วให้จดบันทึกคําทักท้วงพร้อมผลการวินิจฉัย 
ไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒) 

หมวด  ๖ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร 

 

 

ข้อ ๑๐๒ เม่ือจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๙  และคํานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) ขนาดพื้นที่  และลักษณะทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๓) จํานวนหน่วยเลือกตั้ง 
(๔) ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ 
เพื่อประโยชน์ในการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก็ได้ 

ข้อ ๑๐๓ ผู้ส มัครแต่ละคนต้องใช้ จ่ายในการ เลื อกตั้ งแต่ ละครั้ ง ไ ม่ เ กินจํานวน เงิน   
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนด 

กรณีการเลือกตั้ง อันเนื่องมาจากการครบวาระการดํารงตําแหน่งค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร   
ให้คิดรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งกรณีอ่ืนนอกจากครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครให้คิดค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

ประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ได้จนกว่าคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดจะได้มีประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม่  และในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดประกาศให้มีการเลือกตั้งและมีพฤติการณ์พิเศษต้องขยายระยะเวลาการจัดการ
เลือกตั้งออกไป  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศขยายจํานวนเงินค่าใช้จ่าย 
ตามสัดส่วนจํานวนวันที่เพิ่มขึ้น 

กรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่  
ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนเงิน  ตามวรรคหนึ่ง   

ข้อ ๑๐๔ ค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๐๓  ให้จ่ายได้ตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง 
(๒) ค่าจ้างแรงงานทุกประเภทเก่ียวกับการเลือกตั้ง  ซ่ึงต้องไม่ขัดกับสภาพความเป็นจริง 

ตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น 
(๓) ค่าเช่าและค่าตกแต่งสถานที่ 
(๔) ค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(๕) ค่าจัดซ้ือหรือเช่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
(๖) ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ 
(๗) ค่าจัดทําป้าย  เอกสาร  ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง 
(๘) ค่าสาธารณูปโภคและค่าไปรษณียากร 
(๙) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เป็นเหตุให้

การเลือกตั้งไม่สุจริต 



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๑๐๕ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดออกประกาศกําหนดจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๙  แล้ว  ให้ปิดประกาศไว้  ณ  ศาลากลางจังหวัด  สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ที่ว่าการอําเภอและที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
เลือกตั้งอย่างน้อยแห่งละหนึ่งชุดโดยเร็ว 

ส่วนที่  ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร 

 

 

ข้อ ๑๐๖ ให้ผู้สมัครจัดทําบัญชีและรายงานแสดงรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งตามแบบ
ต่อท้าย  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๐  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐๗ การจัดทําบัญชีตามข้อ  ๑๐๖  สําหรับการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง  ให้คิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่มีรายการใช้จ่ายเกิดขึ้นภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระ
การดํารงตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

กรณีมีการเลือกตั้งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร 
ให้เริ่มตั้งแต่วันที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๐๘ ในการจัดทําบัญชี  ให้บันทึกรายการรับและจ่ายตามที่มีรายการเกิดขึ้นจริงและ 
ทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ เป็นใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน  หรือใบรับรอง 
การจ่ายเงินหรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ประกอบการบันทึกบัญชี 

กรณีเอกสารหลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน  หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้
อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้  วัน  เดือน  ปี  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้รับเงิน  รายการรับเงิน  จํานวน
เงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน 

กรณีเอกสารหลักฐานที่เป็นใบรับรองการจ่ายเงินอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้  วัน  เดือน  ปี  
ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน  รายการจ่ายเงิน  จํานวนเงิน  และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน 

ข้อ ๑๐๙ ให้ผู้สมัครยื่นบัญชีและรายงานแสดงรายรับและรายจ่ายตามข้อ  ๑๐๖  ซ่ึงรับรอง
ความถูกต้องพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๑๐ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับบัญชีและรายงานแสดงรายรับ
และรายจ่ายตามข้อ  ๑๐๙  แล้วให้จัดทําประกาศรายการค่าใช้จ่ายของผู้สมัครตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๐  
และให้ปิดประกาศ  ณ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ที่ทําการองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง  และที่อ่ืนที่เห็นสมควรอย่างน้อยแห่งละหนึ่งชุด  และเก็บไว้เป็นหลักฐาน   
ณ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหนึ่งชุด 

ข้อ ๑๑๑ กรณีที่มีเหตุผลอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่าผู้สมัครใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งเกินจํานวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนด  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดสอบหาข้อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการโดยเร็วตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนด 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๗ 
การแจ้งเหตุที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๑๒ เม่ือมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายมีหน้าที่รับแจ้งเหตุและดําเนินการเก่ียวกับการรับแจ้งเหตุตามหมวด  ๗  แทนผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑๓ นอกจากเหตุตามมาตรา  ๓๕  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  แล้ว  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเหตุ
ดังต่อไปนี้  ซ่ึงได้แจ้งและนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจําเป็น
เพียงพอจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้  คือ 

(๑) มีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปยังท้องถิ่นอ่ืนและไม่อาจเดินทางกลับมายัง   
ที่เลือกตั้งได้ทันภายในระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง 

(๒) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
(๓) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร 
(๔) ได้รับคําส่ังจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 
(๕) มีเหตุสุดวิสัย  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  ฯลฯ 
ข้อ ๑๑๔ ในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ  ๑๑๓  ให้เจ้าบ้านหรือผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งเหตุ  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๑  หรือทําเป็นหนังสือ  ซ่ึงอย่างน้อย
ต้องระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน  พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า   
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุใด  ยื่นต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยต้องแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับหนังสือการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งแล้ว  ให้มีการลงรับหนังสือแจ้งเหตุนั้นตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  และกรณีที่มีการแจ้ง
เหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์  ให้ถือวันรับแจ้งเหตุตามตราประทับซ่ึงระบุ  วัน  เดือน  ปี  
ของไปรษณีย์เป็นสําคัญ 

ข้อ ๑๑๕ เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่   
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นเป็นเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ  ๑๑๓  ให้บันทึกการแจ้งเหตุไว้ในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้ 

กรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  เหตุที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งแจ้งไม่เป็นเหตุตามข้อ  ๑๑๓  ให้แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งเหตุและเก็บหนังสือแจ้งเหตุนั้นไว้เป็นหลักฐาน 



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๑๑๖ กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  โดยมิได้แจ้งเหตุตามข้อ  ๑๑๔   
ให้เจ้าบ้านหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตามแบบ  
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๑  หรือทําเป็นหนังสือโดยระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ  ๑๑๔  ยื่นต่อนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ให้นําความในข้อ  ๑๑๔  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๑๗ เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับหนังสือแจ้งเหตุ  ตามข้อ  ๑๑๖  

ให้ทําการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดหมายเหตุว่ามีผู้มาแสดงตนและลงคะแนนเลือกตั้ง 
แทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 

กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีผู้มาแสดงตนและลงคะแนนเลือกตั้งแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงไม่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการเช่นเดียวกับ   
ข้อ  ๑๑๕ 

กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  มีผู้มาแสดงตนและลงคะแนนเลือกตั้งแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ซ่ึงไม่ 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัดภายในสามวันนับแต่วันส้ินสุดการแจ้งเหตุตามข้อ  ๑๑๖  แล้วให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา  
ว่าสมควรจะมีคําส่ังให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งหรือไม่ 

ข้อ ๑๑๘ เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชุดที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนของแต่ละหน่วย
เลือกตั้งจากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้ดําเนินการจัดทําบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๑๑๔  
หรือข้อ  ๑๑๖  หรือแจ้งแล้วแต่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่
เหตุตามข้อ  ๑๑๓  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อดังกล่าวจากผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแยกเป็นรายตําบลหรือชุมชนของแต่ละเขตเลือกตั้ง
ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๒  จํานวนสี่ชุด  และให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ชุดที่  ๑  มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

(๒) ชุดที่  ๒  มอบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๓) ชุดที่  ๓  มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร
ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควรเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขต
หมู่บ้านหรือปิดประกาศไว้  ณ  เขตชุมชนหนาแน่นเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น 

(๔) ชุดที่  ๔  มอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 



 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๑๑๙ บุคคลผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อตามข้อ  ๑๑๘  เป็นผู้ เสียสิทธิตามมาตรา  ๓๗   
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ในกรณีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรตามข้อ  ๑๑๘  มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
จากข้อเท็จจริง  ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับคําร้องแล้วให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  โดยให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริง  ให้แจ้งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขโดย
ขีดฆ่าชื่อผู้เสียสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุ 
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร  ชุดที่  ๔  ตามข้อ  ๑๑๘  
และแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ  แต่หากตรวจสอบแล้ว  พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นเป็น 
ผู้เสียสิทธิให้แจ้งผู้ร้องทราบโดยเร็ว 

หมวด  ๘ 
การดําเนินการเลือกตั้ง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
หีบบัตรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๒๐ หีบบัตรเลือกตั้งให้ทําด้วยโลหะหรือวัสดุอ่ืนที่ม่ันคงและแข็งแรงมีฝาด้านบนและ 
มีที่สําหรับใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนกุญแจ  ด้านหน้าให้มีที่ใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนกุญแจ 
และวัสดุโปร่งใสสามารถมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตั้งได้  และที่ฝามีช่องสําหรับใส่บัตรเลือกตั้ง 

หีบบัตรเลือกตั้งให้มีหนึ่งใบและมีขนาดพอที่บรรจุบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  และเม่ือใส่กุญแจหรือวัสดุอ่ืนแทนกุญแจแล้ว  
ถ้ามิได้ไขกุญแจออกหรือทําลายวัสดุที่ใช้แทนกุญแจจะไม่สามารถนําบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งได้ 

หีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ขอ้ ๑๒๑ กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวัน  เวลา  และที่

เลือกตั้งเดียวกัน  ให้ใช้หีบบัตรเลือกตั้งแยกจากกัน  โดยให้มีเครื่องหมายหรือสีของหีบบัตรเลือกตั้ง 
ให้แตกต่างกันเพื่อให้ทราบชัดเจนว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้งประเภทใด 

ข้อ ๑๒๒ กรณีมีเหตุสุดวิสัยเฉพาะท้องที่ซ่ึงไม่สามารถจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะ 
ตามข้อ  ๑๒๐  หรือข้อ  ๑๒๑  ได้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนดสิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรเลือกตั้งได้ 



 หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๒ 
บัตรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๒๓ บัตรเลือกตั้งให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจําเป็น 
ข้อ ๑๒๔ บัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งให้เย็บเป็นเล่ม ๆ  ละ  ไม่เกินยี่สิบห้าบัตร   

ให้มีปกหน้าและปกหลัง  และมีรอยปรุเพื่อให้ฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากต้นขั้วบัตรเลือกตั้งได้ 
ปกหน้าอย่างน้อยให้มีรายการดังนี้  เล่มที่  ....  เลขที่  ......  ถึงเลขที่  ....  จํานวน  .....  บัตร   

บัตรเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งประเภทใด  หน่วยเลือกตั้งที่  .........  หมู่ที่  ......  ตําบล/แขวง  ..............  
(เทศบาล  ............)  อําเภอ/เขต  ..............  ที่เลือกตั้ง  ...........  เขตเลือกตั้งที่  ..........  จังหวัด   
..............  และมีช่องสําหรับลงลายมือชื่อผู้มอบบัตรเลือกตั้งและผู้รับบัตรเลือกตั้ง 

ปกหลังอย่างน้อยให้มีรายการดังนี้  บัตรเลือกตั้งจํานวน  ............  บัตร  ใช้แล้วจํานวน  ........  บัตร 
ได้ตรวจสอบจํานวนบัตรเลือกตั้งแล้วเหลือจํานวน  .... .. . .  บัตร  และมีช่องสําหรับลงลายมือชื่อ 
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ตรวจสอบและนําส่ง 

ปกบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๕ ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีรายการดังนี้  เล่มที่  ......  เลขที่  .....  ลําดับที่  .....  

อยู่ด้านบนของต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  และมีที่ลงลายมือชื่อของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ที่จ่ายบัตรเลือกตั้ง  
และมีช่องสําหรับเขียนชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยเพื่อเป็นหลักฐานการรับบัตร
เลือกตั้ง 

ข้อ ๑๒๖ บัตรเลือกตั้งมีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) บัตรเลือกตั้งเม่ือพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา  ถัดไปทางซ้าย  มีตราครุฑ

และถัดลงไปมีข้อความว่า  “บัตรเลือกตั้ง  (ระบุชื่อประเภทสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น)” 
(๒) ด้านในของบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยต้องมีช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  ช่องทําเครื่องหมาย  

หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  และคําอธิบายเก่ียวกับการทําเครื่องหมาย 
บัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม  และหากจะนําไปใช้ในการ

เลือกตั้งครั้งใด  เม่ือใด  ให้มีการประทับตราหรือเครื่องหมายตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดกําหนด 

กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวัน  เวลา  และที่เลือกตั้ง
เดียวกัน  ให้สีบัตรเลือกตั้งแตกตา่งกัน 

ส่วนที่  ๓ 
การดําเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๒๗ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมหีบบัตร
เลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง  และอุปกรณ์ 
การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้พร้อมก่อนวันเลือกตั้ง 
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เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  หรือบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอได้ 

ข้อ ๑๒๘ ก่อนวันเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะทํางานคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือคณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  หรือบุคคลที่ได้แต่งตั้งไว้ตาม 
ข้อ  ๑๒๗  เพื่อให้การดําเนินการจัดการเลือกตั้งเก่ียวกับการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง   
แบบพิมพ์  ที่ใช้ในการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง  และเอกสารหลักฐาน  ตลอดจนอุปกรณ์การเลือกตั้ง 
ที่ใช้ในการเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดการลงคะแนน  โดยให้มีเวลาเพียงพอ 
ที่จะตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  และอุปกรณ์ 
การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง 

จํานวนบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง  ต้องพิจารณาและคํานวณ
ด้วยความรอบคอบให้มีจํานวนเพียงพอที่จะใช้ในการลงคะแนนด้วย 

ข้อ ๑๒๙ ให้ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้งและกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอีกไม่น้อยกว่า
สองคนและเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้รับหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  แบบพิมพ์และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งจากบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
ตามข้อ  ๑๒๘ 

คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจะต้องตรวจสอบบัตรเลือกตั้งและตราประทับบนบัตร
เลือกตั้งตามข้อ  ๑๒๖  และนับจํานวนบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
แบบพิมพ์  และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๓๐ เม่ือได้ตรวจและนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง  ตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แบบพิมพ์และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งแล้ว  ให้คณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้ง  นําบัตรเลือกตั้งทั้งหมดบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง  แล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจ
หรืออุปกรณ์อ่ืนแทนกุญแจและมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือก  ผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง 
และปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  แล้วให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดโดยให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนินงานในวันเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๓๑ ในวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับ
การเลือกตั้งนําหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  และอุปกรณ์ 
การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งไปถึงที่เลือกตั้งก่อนเวลาประมาณ  ๐๗.๐๐  นาฬิกา 
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ข้อ ๑๓๒ ก่อนเริ่มเปิดการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตร
เลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  แล้วจัดทําประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้ง   
ก่อนการลงคะแนนตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๓  จํานวนสองชุด  แล้วให้ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้งหนึ่งชุด 
และอีกหนึ่งชุดนําส่งให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๓๓ คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งต้องจัดแบ่งหน้าที่กัน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในที่เลือกตั้ง  ได้แก่  การจัดระเบียบควบคุมดูแล  และให้

ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่มาแสดงตนใช้สิทธิลงคะแนนเพื่อให้ 
การดําเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ 

(๒) หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ได้แก่  การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
อ่านชื่อและที่อยู่ดัง ๆ   การลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร 
และให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) หน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง  ได้แก่  การมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยก่อนมอบ
บัตรเลือกตั้งต้องจัดให้มีการลงลายมือชื่อไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งรวมทั้งบันทึกหมายเลขลําดับที่ในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไว้บนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วย  หรือพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  และลงลายมือชื่อตนเองไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 

(๔) หน้าที่ควบคุมดูแลคูหาลงคะแนน  ได้แก่  การจัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนนเลือกตั้ง  
ในคูหาลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  สุจริต  และเที่ยงธรรม 

(๕) หน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง  ได้แก่  การควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้ง  และอํานวย 
ความสะดวกการหย่อนบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใส่ลงหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทให้ครบถ้วน
และถูกต้อง 

กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือกรรมการประจําหน่วย
เลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ประสานงานหรือปรึกษาหารือกับผู้อํานวยการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งด้วย 

ข้อ ๑๓๔ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้งอาจแบ่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้หมายเหตุการลงคะแนนและบัตรเลือกตั้ง
ออกเป็นส่วน ๆ  เพื่อให้การแสดงตนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งและส่งมอบบัตรเลือกตั้งรวดเร็วขึ้น 

เม่ือสิ้นสุดการลงคะแนนเลือกตั้งให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่แยกออกเป็นส่วน ๆ  กลับมารวมเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดเดิมด้วย 
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ข้อ ๑๓๕ เม่ือถึงเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  นําหีบบัตร
เลือกตั้งแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  เสร็จแล้วให้ปิดเทปกาวผนึก
รอยต่อภายนอกหีบบัตรเลือกตั้ง  และใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนกุญแจ  เสร็จแล้วเปิดช่องใส่บัตร
เลือกตั้งและบันทึกการดําเนินการดังกล่าวในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒)  
โดยให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน  และผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน  ซ่ึงอยู่ใน
ที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในรายงาน  เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในขณะนั้น 

ข้อ ๑๓๖ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๓๕  แล้ว  ให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
กล่าวเปิดการลงคะแนน  เช่นกล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาการลงคะแนนแล้วขอเปิดการลงคะแนน”  แล้วจึง
เริ่มการดําเนินการลงคะแนนต่อไป 

ข้อ ๑๓๗ ให้เปิดการลงคะแนนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา 

ส่วนที่  ๕ 
การลงคะแนนเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๓๘ การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในระหว่างเปิดการลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ยื่นหลักฐานเพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๓๙ หลักฐานในการขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตร
ประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
และหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

ข้อ ๑๔๐ เม่ือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐาน  ตามข้อ  ๑๓๙  ของผู้มา
แสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงกันให้อ่านชื่อและที่อยู่
ของผู้นั้นดัง ๆ  ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วงให้จดหมายเลขบัตร  เลขรหัสบัตรหรือหมายเลขลําดับที่ของบัตรที่ใช้
แสดงตนและสถานที่ออกบัตร  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้วให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้นั้นเพื่อลงคะแนน 

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง 
ให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน  หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับการยกเว้น  และให้หมายเหตุไว้ใน 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๔๑ กรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่เป็น 
ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัย   
ชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยมีสิทธิลงคะแนนหรือไม่   
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ถ้าคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเห็นว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ก็ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๔๐  และถ้าเห็นว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ไม่มี
ชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งแจ้งผู้นั้นพร้อมแสดงเหตุผล   
หากผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยนั้นพยายามที่จะลงคะแนนเลือกตั้งทั้งที่ได้รับแจ้งแล้วว่าตนไม่มีสิทธิ
เลือกตั้งให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้สอบสวนและวินิจฉัยแล้วให้บันทึกไว้ในสมุดรายงาน
เหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒) 

ข้อ ๑๔๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดให้
ลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้น  กรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายหน่วยเลือกตั้ง  
ให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้เพียงแห่งเดียว 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นได้  โดยไม่ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง   
แต่หน่วยเลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง 

ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคสอง  ซ่ึงประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้อง
ปฏิบัติหน้าที่  แสดงหลักฐานคําส่ังแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งก่อนทํา
การลงคะแนนเลือกตั้ง  เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  อีกส่วนหนึ่งและไม่ให้นับ
รวมกับจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แต่ให้นับเป็นจํานวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง   
แล้วบันทึกลงในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒) 

ข้อ ๑๔๓ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๔๒  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดแม้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วย 
เลือกตั้งใดก็ตามถ้าไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและไม่ดําเนินการขอเพิ่มชื่อในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
เม่ือถึงวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นจะใช้สิทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ไม่ได้ 

ข้อ ๑๔๔ เม่ือผู้ มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อทํา
เครื่องหมายกากบาท  x  ลงในบัตรเลือกตั้งได้ไม่เกินจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
ที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง  และนําบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง  
ด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนพิการ
หรือผู้สูงอายุ  หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนเลือกตั้งภายใต้การกํากับดูแลของกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้ง  โดยการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือผู้สูงอายุได้ลงคะแนน 
ด้วยตนเองโดยตรงและลับ 
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ข้อ ๑๔๕ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แต่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่พบชื่อ   
ผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า  “ไม่มีสิทธิลงคะแนน”  และห้ามมิให้กรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงไปโดยพลการ  แม้จะทราบว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ก็ตามแต่ถ้าผู้นั้นยืนยันว่าตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนได้  โดยอ้างว่าได้ยื่นคําร้องต่อนายทะเบียนอําเภอ 
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น  และนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้ส่ังให้เพิ่มชื่อในบัญชี
รายชื่อผู้ มี สิทธิ เลือกตั้งแล้ว  แต่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นยัง มิได้ เพิ่มชื่ อ   
ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ผู้นั้นลงคะแนน 
เลือกตั้งหรือไม่  พร้อมทั้งบันทึกคําวินิจฉัยและบันทึกถ้อยคําของผู้แสดงตนนั้นลงในสมุดรายงาน 
เหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒)  หากวินิจฉัยว่าให้ผู้นั้นลงคะแนนเลือกตั้งให้กรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการตามข้อ  ๘๐  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๖ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
แต่ปรากฏว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งระบุคํานําหน้าชื่อหรือรายการแสดงเพศผิดไปจากข้อเท็จจริง
หรือการสะกดชื่อตัว  ชื่อสกุล  ผิดในเรื่องตัวอักษร  สระ  และวรรณยุกต์ให้คณะกรรมการประจําหน่วย
เลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจะมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นไปลงคะแนนหรือไม่  แล้วให้หมายเหตุ
บันทึกคําวินิจฉัยลงในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒) 

ข้อ ๑๔๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว  ถ้าไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นทําเครื่องหมายกากบาท   x  ใน  “ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน”  ในบัตรเลือกตั้ง 
แล้วนําบัตรเลือกตั้งไปหย่อนใส่หีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๔๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้แล้ว  หากเหตุที่แจ้งไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งได้หมดไปหรือมีความประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง  สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้  
ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งบันทึกการใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
(ส.ถ./ผ.ถ.  ๙) 

ข้อ ๑๔๙ ในระหว่างการเปิดการลงคะแนน  กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจะออกไปจาก 
ที่เลือกตั้งได้เพียงคราวละหนึ่งคน  หรือกรณีจําเป็นที่ต้องออกจากที่เลือกตั้งมากกว่าคราวละหนึ่งคน   
ให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอนุญาตเป็นกรณี ๆ  ไป 

ข้อ ๑๕๐ ในระหว่างเปิดการลงคะแนน  จะให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกตั้งไม่ได้  เว้นแต่ผู้มีหน้าที่
ในการเลือกตั้งหรือผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะที่คูหาลงคะแนนนอกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ซ่ึงเข้าไปทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งของตนแล้ว  ผู้ใดจะเข้าไปไม่ได้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็น  เช่น  
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนําปากกาไปแทนปากกาเดิมที่ใช้ไม่ได้  และให้หมายเหตุบันทึกเหตุผล
ความจําเป็นไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒) 
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ให้กรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  กรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด   
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้งในเขต
รับผิดชอบเพื่อทําการสอดส่องดูแลหรือแนะนําให้การปฏิบัติการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต 
และเที่ยงธรรม 

ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งบันทึกการเข้าไปในที่เลือกตั้งของบุคคลตามวรรคสอง 
ไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒) 

ส่วนที่  ๖ 
การดําเนินงานหลังปิดการลงคะแนน 
 

 

ข้อ ๑๕๑ เม่ือถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา  ให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศ
ปิดการแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง 

กรณีที่ มีผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งต่อคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งภายใน
กําหนดเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง  และยังเหลืออยู่ ในที่เลือกตั้ง 
ก็ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจ่ายบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มาแสดงตนนั้นทําการลงคะแนนเลือกตั้ง
จนเสร็จส้ินและบันทึกในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒) 

การแสดงตนตามวรรคสอง  ให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ  ๑๓๙  
แสดงต่อคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๕๒ เม่ือปิดการลงคะแนนตามข้อ  ๑๕๑  แล้วให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ปิดป้ายสําหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๖)  พร้อมลงลายมือชื่อบนรอยต่อระหว่าง  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๖  
กับหีบบัตรเลือกตั้งและปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใสแล้วมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือก   
ผูกปมเชือกไว้ด้านหน้าข้างหีบบัตรเลือกตั้งและห้ามมิให้ผู้ใดเปิดหีบบัตรเลือกตั้งโดยเด็ดขาด 

ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่เหลือมานับให้ทราบจํานวนและเพื่อมิให้
สามารถนําบัตรเลือกตั้งที่ เหลืออยู่มาใช้ในการลงคะแนนได้  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ทําเครื่องหมายโดยใช้โลหะหรือวัตถุอ่ืนเจาะทะลุบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมทั้งปกหน้าและปกหลัง 
แล้วใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน  หรือกระทําด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตร
เลือกตั้งที่เหลืออยู่ลงคะแนนได้ 

ข้อ ๑๕๓ ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนับจํานวนผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง
จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้หมายเหตุการลงคะแนน  และนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 
แล้วจัดทําประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  จํานวนผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง
และจํานวนบัตรเลือกตั้ง  เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนแล้วตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๔  จํานวนสองชุดแล้วให้
ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้งหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดส่งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 



 หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๗ 
การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๕๔ เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  และก่อนที่จะนําหีบบัตรเลือกตั้งไปส่งยัง
สถานที่นับคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งไว้ที่หน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่ใกล้เคียงหน่วยเลือกตั้ง 

ในการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้นําบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  ชุดที่  ๘  มาใช้ในการบันทึกผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง  โดยให้
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งซ่ึงคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมอบหมายอย่างน้อยหนึ่งคน 
เป็นผู้ดําเนินการบันทึกคําว่า  “มา”  ในช่องหมายเหตุของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  
และให้ขีดเส้นต่อท้ายรายชื่อผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกหน้าเพื่อแสดง 
ให้ประชาชนทราบว่าผู้ใดมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้น 

เม่ือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ดําเนินการบันทึกในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  
เสร็จแล้วให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  
ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๙/๑  จํานวนสองฉบับ  แล้วนําไปปิดทับรวมกันกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
(ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  จํานวนหนึ่งฉบับ  เพื่อนําไปปิดประกาศ  ณ  สถานที่ตามวรรคหนึ่งส่วนอีกหนึ่งฉบับ   
นําส่งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ส่วนที่  ๘ 
การจัดส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

ข้อ ๑๕๕ เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนเลือกตั้ง  และดําเนินการตามข้อ  ๑๕๔  แล้วให้
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนนําหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุบัตรเลือกตั้ง   
ที่ลงคะแนนแล้วนําส่งให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งโดยเร็ว  โดยให้จัดทํารายงานการส่งหีบบัตร
เลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้งตามแบบ  ส.ถ.  ๑๖  หรือแบบ  ผ.ถ.  ๑๖  แล้วแต่กรณี   
ส่งให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ได้แก่ 

(๑) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เหลือที่หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 
ที่ทําการเจาะรูแล้วตามข้อ  ๑๕๒ 

(๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  ชุดที่ใช้หมายเหตุการณ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 
และชุดที่ปิดหน้าที่เลือกตั้ง 

(๓) สมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒) 
(๔) รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง  ตามแบบ  

ส.ถ.  ๑๖  หรอืแบบ  ผ.ถ.  ๑๖  แล้วแต่กรณี 
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(๕) ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๓) 
(๖) ประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๔) 
(๗) แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งหรือกรรมการ 

นับคะแนนเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 
(๘) คูหาลงคะแนน  แบบพิมพ์  และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งอ่ืน ๆ 
กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกันให้จัดทํารายงานการส่ง

หีบบัตรเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ถ.  ๑๖  หรือแบบ  ผ.ถ.  ๑๖  และรายการตาม  (๓)  (๕)  และ  (๖)  
จํานวน  ๒  ชุด  แล้วให้ประธานกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้งแบ่งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ออกเป็น  ๒  ชุด  แล้วนําส่งไปยังสถานที่นับคะแนนในเขตเลือกตั้ง  หรือเขตท้องถิ่นหรือเขตอําเภอ   
ซ่ึงผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ 

สําหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม  (๒)  และแบบทักท้วงตาม  (๗)  ให้นําส่งเฉพาะ
สถานที่นับคะแนนผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น 

กรณีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งที่เหลือที่หน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ตรงกับบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดหมายเหตุในการลงคะแนนเลือกตั้ง  หรือกรณีที่มีการนําส่งหีบบัตรเลือกตั้ง 
ล่าช้าไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งบันทึกไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ 
ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒)  ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วให้รีบนําหีบบัตรเลือกตั้งนําส่งไป 
ยังสถานที่นับคะแนนโดยเร็ว 

ข้อ ๑๕๖ การจัดส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้งจัดทําเครื่ องหมายหรือสัญลักษณ์ติดไว้ที่บริ เวณหีบบัตรเลือกตั้ งตามตัวอย่าง   
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด  เพื่อป้องกันการเปิดหรือเปลี่ยน
หีบบัตรเลือกตั้งและให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในลักษณะ   
ที่สามารถเห็นได้ง่าย 

ข้อ ๑๕๗ กรณีที่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ใดไม่อาจร่วมเดินทางไปส่งหีบบัตรเลือกตั้งได้
ให้จดแจ้งเหตุผลไว้ในรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้ง  ตามแบบ  
ส.ถ.  ๑๖  หรือแบบ  ผ.ถ.  ๑๖  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕๘ ในการนําหีบบัตรและเอกสารหลักฐาน   ไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ ง 
ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมเดินทางไปด้วย 

ข้อ ๑๕๙ กรณีการนําส่งหีบบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๑๕๕  ล่าช้าหรือล่วงเลยระยะเวลา   
ที่คณะกรรมการประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง   
ผู้นําส่งจัดทําคําชี้แจงเหตุผลไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหนว่ยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒)  เพื่อแจ้ง
ต่อคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งด้วย 
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หมวด  ๙ 
หลักเกณฑ์และวิธีการการกําหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่ง 

หีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
 

 

ข้อ ๑๖๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดระยะเวลาในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง 
และเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้งจากที่เลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด   
โดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระยะทางจากที่เลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนน 
(๒) สภาพเส้นทางคมนาคม 
(๓) สภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนภูมิอากาศตามฤดูกาล 
(๔) สภาพยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๕) ปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยด้านอ่ืน ๆ  ตามข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่ 
การกําหนดระยะเวลาในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ทดลองใช้พาหนะเดินทาง

ในเส้นทางการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและหาค่าเฉลี่ยในการเดินทาง  สําหรับการนับระยะเวลาในการ
เดินทางนั้น  ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเดินทางออกจากที่เลือกตั้ง 
เป็นต้นไปจนถึงสถานที่นับคะแนน 

ประกาศกําหนดระยะเวลาในการเดินทางการส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนน 
ให้เป็นไปตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๗  และปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่หน่วยเลือกตั้งและสถานที่นับคะแนนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

หมวด  ๑๐ 
สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การกําหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
 

 

ข้อ ๑๖๑ การกําหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น   
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดตามมาตรา  ๘๗   
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๔๐ 
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กรณีการรวมนับคะแนนผู้บริหารท้องถิ่นในเขตท้องที่  เขตอําเภอ  หรือเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใด  ถ้าเขตดังกล่าวมีจํานวนราษฎรตามประกาศของผู้อํานวยการทะเบียนกลางเกินกว่า   
หนึ่งแสนคน  หรือมีความจําเป็นตามลักษณะพื้นที่  เช่น  พื้นที่มีอาณาเขตกว้างขวางมาก  หรือหน่วยเลือกตั้ง  
แต่ละแห่งระยะทางห่างไกล  หรือการติดต่อสื่อสารหรือการคมนาคมไม่สะดวกให้ผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็น 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศกําหนดสถานที่นับคะแนน 
เลือกตั้งมากกว่าหนึ่งแห่ง 

ส่วนที่  ๒ 
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับหีบบัตรเลือกตั้ง 

และการตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้ง  การเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

ซ่ึงจะต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนบัตรเลือกตั้ง 
ที่ส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งให้ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป 

และที่ได้รับคืนจากหน่วยเลือกตั้ง  และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้มี 
การนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่  ในหน่วยเลือกตั้งนั้นในกรณีที่จํานวน 

บัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน 
 

 

ข้อ ๑๖๒ เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเดินทางถึงยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
ให้ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายตรวจรับหีบบัตร
เลือกตั้งและเอกสาร  เพื่อบันทึกเวลาการมาถึงสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและรับบัตรแสดงลําดับ 
การมาถึงสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งก่อนหลังตามที่คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งกําหนด   

ให้กรรมการนบัคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง
และเอกสาร  มีหน้าที่ในการรับตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
และตรวจนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือต่อหน้าคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่นําหีบบัตรเลือกตั้ง
และเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้งมาส่ง  ณ  สถานที่นับคะแนน  ดังนี้ 

(๑) รับและตรวจสอบว่าหีบบัตรเลือกตั้งและจํานวนเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้ง
ถูกต้องตรงกับรายงานการส่งหีบบัตรหรือไม่  และคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนํามาถึงสถานที่นับ
คะแนนล่วงเลยเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด  
หรือไม่ 

(๒) ตรวจนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือว่าถูกต้องตรงกันกับรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
หรือไม่ 
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(๓) ตรวจสอบความถูกต้องของหีบบัตรเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 (ก) การปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจ  หรือวัสดุอ่ืนแทนกุญแจ 
 (ข) การปิดป้ายสําหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๖)  และการลงลายมือชื่อ

ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทุกคนบนหีบบัตรเลือกตั้ง  และการปิดทับลายมือชื่อทั้งหมด 
ด้วยเทปกาวใสครบถ้วน 

 (ค) การมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือกแล้วผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง 
หรือกระทําด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้ 

(๔) ตรวจสอบการจดแจ้งเหตุผลไว้ในรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับการเลือกตั้ง  (ส.ถ.  ๑๖)  หรือ  (ผ.ถ.  ๑๖)  แล้วแต่กรณี  กรณีที่มีกรรมการประจําหน่วย
เลือกตั้งผู้ใดไม่อาจร่วมเดินทางมาส่งหีบบัตรเลือกตั้งได้ 

หากการตรวจสอบ  และการตรวจสอบนับในข้อใดไม่ถูกต้อง  ให้แจ้งคณะกรรมการนับคะแนน
เลือกตั้งทราบเพื่อร่วมตรวจสอบและตรวจนับถ้าถูกต้องแล้วก็ให้ส่งหีบบัตรเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ 
นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง   

กรณีที่ตรวจสอบแล้วยังไม่ถูกต้องก็ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งบันทึกรายละเอียด
เก่ียวกับการไม่ถูกต้องดังกล่าวไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําสถานที่นับคะแนน  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๙)  
แล้วส่งไปดําเนินการตามข้อ  ๑๖๓ 

ข้อ ๑๖๓ เ ม่ือดําเนินการตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารตามข้อ  ๑๖๒  แล้ว   
ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับจํานวนบัตรเลือกตั้งดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) เปิดหีบบัตรเลือกตั้งโดยตัดเชือก  ไขกุญแจหรือตัดวัสดุอ่ืนแทนกุญแจ  แล้วใช้มีด 
หรือวัสดุอ่ืนใดกรีดเทปกาวรอบฝาหีบบัตรเลือกตั้ง  และห้ามมิให้เปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๖) 

(๒) ทําการตรวจนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่อยู่ภายในหีบบัตรเลือกตั้งโดยนํารายงาน  ส่งหีบบัตร
เลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้ง  (ส.ถ.  ๑๖)  หรือ  (ผ.ถ.  ๑๖)  แล้วแต่กรณี   
มาตรวจสอบให้ถกูต้องตรงกัน   

(๓) ถ้าตรวจนับถูกต้อง  ให้บรรจุบัตรเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้งหรือแต่ละประเภท   
ที่ตรวจนับแล้วนั้น  ลงในถุงวัสดุใส  ถุงละ  ๕๐๐  บัตร  เศษที่เหลือไม่ครบ  ๕๐๐  บัตร  ให้กรรมการ 
นับคะแนนฝ่ายนับจํานวนบัตรเลือกตั้งนําไปรวมกับบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอ่ืนเพื่อให้ครบ   
๕๐๐  บัตร  แล้วจึงบรรจุลงถุงวัสดุใส  เว้นแต่กรณีที่มีการนับรวมกันครั้งสุดท้าย  หากมีจํานวนไม่ถึง  
๕๐๐  บัตร  ก็ให้บรรจุในถุงวัสดุใสเท่าที่มีและให้บันทึกจํานวนบัตรเลือกตั้งที่บริเวณถุงวัสดุใสไว้ให้ชัดเจน   

(๔) ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับจํานวนบัตร
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อของแต่ละคนลงบนถุงวัสดุใสที่ใดที่หนึ่ง  แล้วมัดถุงวัสดุใส   
และนําถุงวัสดุใสใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งและมัดด้วยเชือกแล้วผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง  
หรือกระทําด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้แล้วทยอยส่งให้กับฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง 
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ถ้าตรวจนับตาม  (๒)  แล้วไม่ถูกต้อง  ให้แยกหีบบัตรเลือกตั้งนั้นไว้ต่างหาก  และให้กรรมการ 
นับคะแนนเลือกตั้ง  หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับจํานวนบัตรเลือกตั้งอีกส่วนหนึ่งตรวจนับ
จํานวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งใหม่  โดยให้นําประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  
ชุดที่ใช้หมายเหตุในการลงคะแนนเลือกตั้ง  หรือต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง   
และรายงานส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้ง  (ส.ถ.  ๑๖)  หรือ  (ผ.ถ.  ๑๖)  
แล้วแต่กรณี  มาใช้ตรวจสอบด้วยเม่ือตรวจนับจํานวนบัตรเลือกตั้งถูกต้องแลว้ให้ดําเนินการตาม  (๓) 

ถ้าการตรวจนับบัตรเลือกตั้งใหม่ตามวรรคสองแล้วยังไม่ถูกต้องอีก  ให้รายงานคณะกรรมการ
นับคะแนนเลือกตั้งเพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวินิจฉัย 
ชี้ขาดว่าจะนําจํานวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งนั้นไปใช้ในการนับคะแนนหรือไม่  หากการวินิจฉัย 
ชี้ขาดให้ใช้นบัคะแนนได้ก็ให้ดําเนินการตาม  (๓)  แต่ถ้าวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้นําไปใช้นับคะแนนให้แยกไว้
แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบทันที 
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อพิจารณาว่าจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือจะให้ใช้นับคะแนน
หรือไม่  และให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนเพื่อรอการพิจารณา 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ส่วนหีบบัตรเลือกตั้ง
ดังกล่าวรวมทั้งหีบบัตรเลือกตั้งที่ได้ทําการตรวจสอบแล้วถูกต้องให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัย 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 

กรณีที่มีบัตรเลือกตั้งผิดประเภทปะปนมาในหีบบัตรเลือกตั้งใบเดียวกัน  เช่น  บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นปะปนมาในหีบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
ตรวจสอบและบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง   
แล้วใส่ซองปิดผนึกส่งคืนไปยังสถานที่นับคะแนนที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  โดยตรวจสอบจากรายงาน 
การส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  (ส.ถ.  ๑๖)  หรือ  (ผ.ถ.  ๑๖)  แล้วแต่กรณี  และให้มีบันทึกข้อมูลพร้อมทั้ง 
ลงลายมือชื่อกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งทั้งฝ่ายส่งมอบ  และรับมอบบัตรเลือกตั้งกันไว้ด้วย 

ขอ้ ๑๖๔ ถ้าหากคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนําส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้าล่วงเลย
ระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้  หรือมีการทักท้วง
การปิดหีบบัตรเลือกตั้งหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการเปิดหรือเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งก่อนนําส่ง
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง 
และเอกสารตรวจสอบจากบันทึกคําชี้แจงเหตุผลแจ้งต่อคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งโดยทันที   

หากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรก็ให้รับหีบบัตร
เลือกตั้งนั้นไว้ดําเนินการนับคะแนนต่อไป  แต่ถ้าหากไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้คณะกรรมการ   
นับคะแนนเลือกตั้งดําเนินการตามข้อ  ๑๖๓  วรรคสาม  โดยอนุโลม  แล้วรายงานพร้อมด้วยเหตุผล   
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดวินิจฉัยส่ังให้นําหีบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมนับคะแนนหรือสั่ง 
งดนับคะแนนของสถานที่นับคะแนน  และถ้าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นว่ามีกรณี 
ที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ให้รายงานข้อเท็จจริงพร้อมด้วยความเห็นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน  เพื่อพิจารณาสั่งเลือกตั้งใหม่ต่อไป 
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ส่วนที่  ๓ 
วิธีการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง 

เพื่อรอการนับคะแนน 
 

 

ข้อ ๑๖๕ กรณีที่เขตเลือกตั้งใดหรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งแห่งใดมีหีบบัตรเลือกตั้ง 
และบัตรเลือกตั้ง  เพื่อรอการนับคะแนนเลือกตั้งจํานวนมากหรือกรณีมีปัญหาความล่าช้าเก่ียวกับ 
การนับคะแนนเลือกตั้งหรือเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งมอบหมายให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้งมีหน้าที่ดูแลรักษาหรือเก็บรักษาหีบบัตร
เลือกตั้งที่ได้ตรวจสอบจากฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร  หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง
ฝ่ายต่าง ๆ  ไว้ในที่เปิดเผยและปลอดภัย  ณ  บริเวณสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและให้ทยอยส่งมอบ 
หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง  ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
ฝ่ายที่ต้องดําเนินการตามขั้นตอนในลําดับต่อไป 

เม่ือมีการนับคะแนนเลือกตั้ง  ณ  ที่ใดเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการนับคะแนนมอบหมาย   
ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้งเก็บรักษา   
หีบบัตรเลือกตั้ งและบัตรเลือกตั้ง ไว้ ในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งที่ปลอดภัยไว้ชั่ วคราวก่อน   
จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดส่ังเป็นอย่างอ่ืนหรือสั่งให้มีการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งไปเก็บรักษา 
ไว้ในสถานที่ที่กําหนดไว้ 

ส่วนที่  ๔ 
วิธีการรวมและนับบัตรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๖๖ ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรวมบัตร
เลือกตั้งมีหน้าที่นําบัตรเลือกตั้งที่ตรวจนับจํานวนและบรรจุอยู่ในถุงวัสดุใสไว้ตามข้อ  ๑๖๓  มารวมคละกัน
โดยไม่ต้องเปิดถุงวัสดุใสและจ่ายถุงวัสดุใสที่บรรจุบัตรเลือกตั้งนั้นให้แก่กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน  เพื่อดําเนินการนับคะแนน 
ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้ต่อไป 

ส่วนที่  ๕ 
วิธีการจัดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 

และวิธีการนับคะแนน 
 

 

ข้อ ๑๖๗ การจัดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งควรมีลักษณะเป็นอาคารโล่งที่มีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอที่จะจัดเป็นสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  รวมทั้งให้มีลักษณะ
การคมนาคมที่สะดวก  ประชาชนสามารถมองเห็นและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ชัดเจน 
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กรณีที่มีการนับคะแนนในช่วงเวลากลางคืน  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งมีแสงสว่างเพียงพอและสามารถอ่านคะแนนได้ชัดเจน 
และเตรียมจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าสํารองไว้แก้ไขปัญหากรณีไฟฟ้าดับหรือลัดวงจร  
นอกจากนี้ให้ประสานงานกับการไฟฟ้าเขตพื้นที่ให้เตรียมแก้ไขปัญหากรณีไฟฟ้าดับหรือมีแสงสว่าง 
ไม่เพียงพอด้วย 

ข้อ ๑๖๘ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําเครื่องหมาย
แสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่นับคะแนน  เครื่องหมายแสดงบริเวณแต่ละขั้นตอนของการนับคะแนน 
โดยใช้เชือกหรือแถบพลาสติกที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน  และจัดทําป้ายบอกบริเวณที่กําหนดเพื่อ 
ป้องกันมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องเข้าไปก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือความไม่สะดวกต่อการนับคะแนนด้วย 

ข้อ ๑๖๙ วิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง  ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ 
นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนแต่ละชุดให้แบ่งหน้าที่กัน  ดังนี้ 

คนที่  ๑  มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับ  คล่ีบัตรเลือกตั้งแล้วส่งให้กับคนที่  ๒ 
คนที่  ๒  มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในสถานที่

นับคะแนนได้เห็นด้วย  ดังนี้ 
(๑) ถ้าเป็นบัตรดีให้อ่านว่า  “ดี”  และขานหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนน 
(๒) ถ้าเป็นบัตรที่ทําเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนให้อ่านว่า  “ไม่ประสงค์ลงคะแนน”   
(๓) ถ้าเป็นบัตรเสียให้อ่านว่า  “เสีย”  และให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า   

สามคนลงลายมือชื่อกํากับไว้พร้อมทั้งสลักหลังบัตรว่า  “เสีย”  และระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความ
อนุมาตราใดของมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

คนที่  ๓  มีหน้าที่รับบัตรเลือกตั้งที่วินิจฉัยและอ่านแล้วให้ทําการเจาะรูตรงมุมขวาด้านบนของ
บัตรเลือกตั้งแล้วพับบัตรเลือกตั้งใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้  โดยแยกเป็นภาชนะสําหรับใส่บัตรดีหนึ่งใบ  
ใส่บัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนหนึ่งใบ  และใส่บัตรเสียหนึ่งใบ  เม่ือเสร็จส้ินการนับบัตรเลือกตั้งทุกครั้ง 
ให้ตรวจสอบโดยนับจํานวนบัตรเลือกตั้งในภาชนะแต่ละใบ  แล้วแยกบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภท 
ใส่ถุงวัสดุใสส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง 

ถุงวัสดุใสที่บรรจุบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้ง
เป็นคะแนนชุดที่ทําการนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนเขียนจํานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงพร้อมทั้ง 
ลงลายมือชื่อ 

คนที่  ๔  มีหน้าที่ขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๓)  โดยสามารถ   
ทําให้บุคคลทั่วไปที่อยู่  ณ  บริเวณสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งเห็นการขีดคะแนนได้โดยชัดเจนและสะดวก 
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เม่ือกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง  ผู้ มีหน้าที่วินิจฉัย 
บัตรเลือกตั้งได้อ่านว่า  “ดี”  และขานหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หรือได้ขานว่า  “ไม่ประสงค์ 
ลงคะแนน”  หรือได้ขานว่า  “เสีย”  แล้วให้ผู้มีหน้าที่ขีดคะแนนขานรับก่อนแล้วจึงขีดคะแนนลงในแบบ
ขีดคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๓)  ขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน  โดยขีดในช่องคะแนนของผู้สมัคร  หรือใน
ช่องคะแนนสําหรับบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือในช่องคะแนนสําหรับบัตรเสีย 

การขีดคะแนนให้ดําเนินการในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๓)  และให้ใช้วิธีขีดโดยนับขีด
หนึ่งต่อหนึ่งคะแนน  แต่เม่ือถึงขีดที่  ๕  ให้ขีดขวางทับเส้น  ๔  ขีดแรก  และทําเครื่องหมายวงกลม
ล้อมรอบอีกครั้งหนึ่ง  ดังตัวอย่าง                            เพื่อความสะดวกแก่การนับคะแนนเลือกตั้งให้ 
ทําเช่นนี้เรื่อยไปทุก  ๕  ขีด 

การอ่านหรือการขานหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้กระทํา
โดยใช้เสียงดัง ๆ  และชัดเจน 

ข้อ ๑๗๐ เม่ือเสร็จส้ินการนับคะแนนเลือกตั้ง  ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่
นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนแต่ละชุดตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน
โดยให้นับจํานวนบัตรดีรวมกับจํานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนและจํานวนบัตรเสียว่าครบจํานวน 
ที่ได้รับมาทั้งหมดหรือไม่ 

กรณีที่มีการตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง  ให้นับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมดนั้นใหม่ 
หากถูกต้องให้ดําเนินการต่อตามวรรคสาม  หากจํานวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนที่รับมาไม่ว่า   
จะมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ตรงกับจํานวนรวมของบัตรดีรวมทั้งบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนและบัตรเสีย  
ให้ลงลายมือชื่อและระบุจํานวนบัตรเลอืกตั้งใหม่  ให้ตรงตามความเป็นจริง 

ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้ง 
เป็นคะแนนแต่ละชุดลงลายมือชื่อในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๓)  ที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  
และนําบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้วใส่ถุงวัสดุใส  แล้วปิดผนึกพร้อมทั้งปิดป้ายข้อความว่า  “นับคะแนนแล้ว”  
หรือทําสัญลักษณ์อ่ืนใดเพื่อให้ทราบว่าถุงวัสดุใสผ่านการนับคะแนนแล้วจึงส่งให้กรรมการนับคะแนน
เลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อดําเนินการตามข้อ  ๑๗๑ 

เม่ือดําเนินการตามวรรคสามแล้ว  ให้ส่งแบบขีดคะแนนให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนลงลายมือชื่อตรวจสอบ  ก่อนมอบให้
กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรวมคะแนน  และรับบัตรเลือกตั้ง   
ชุดใหม่จากเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้งไปนับคะแนนต่อไป 

ข้อ ๑๗๑ เม่ือกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรักษา   
หีบบัตรเลือกตั้ง  ได้รับถุงวัสดุใสที่ใส่บัตรเลือกตั้งจากกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่   
นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนแล้ว  ให้บรรจุลงถุงวัสดุใสที่ใส่บัตรเลือกตั้งที่นับเป็น
คะแนนเลือกตั้งแล้วในหีบบัตรเลือกตั้งให้เต็ม  แล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจหรือใช้วัสดุอ่ืนแทน
กุญแจพร้อมทั้งมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือกแล้วผูกปมเชือกไว้ข้างหีบบัตรเลือกตั้งหรือกระทําด้วย 
วิธีอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้ 



 หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๑๗๒ เม่ือกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรักษา   
หีบบัตรเลือกตั้งได้รับหีบบัตรเลือกตั้งครบถ้วนแล้ว  ให้ส่งหีบบัตรเลือกตั้งทั้งหมดให้กับคณะกรรมการ  
นับคะแนนเลือกตั้งพร้อมจัดทําบันทึกการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง  และให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง   
ไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อรับมอบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ข้อ ๑๗๓ การดําเนินการตามขั้นตอนการนับคะแนน  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จในรวดเดียว
ห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน  เว้นแต่มีเหตุที่ต้องมีการงดการนับคะแนนตามมาตรา  ๙๓  
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
ก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานข้อเท็จจริงพร้อมด้วยเหตุผลให้คณะกรรมการ   
การเลือกตั้งทราบด้วย 

เม่ือกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรวมคะแนนได้รับบันทึก
ผลการนับคะแนนและหรือแบบขีดคะแนนจากเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้ง 
เป็นคะแนนแต่ละชุดแล้ว  ให้ทําการรวมคะแนนไปตามลําดับจนครบทุกชุด  แล้วนําคะแนนทั้งหมดนั้นมา
รวมเป็นรายงานผลรวมคะแนนการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง  แล้วให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลอืกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
และดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

ส่วนที่  ๖ 
ลักษณะบัตรเสีย 

 

 

ข้อ ๑๗๔ นอกจากบัตรเลือกตั้งที่ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียตามมาตรา  ๙๐  วรรคสาม  (๑)  (๒)  
(๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
แล้วให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบัตรเสีย 

(๑) บัตรที่มิใช่บัตรซ่ึงกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมอบให้ 
(๒) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครเกินกว่าจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น 
(๓) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ที่จะพึงมีทั้งหมดนอก  “ช่องทําเครื่องหมาย” 
(๔) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอก  “ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน” 
(๕) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนทั้งใน  “ช่องทําเครื่องหมาย”  และใน  “ช่องไม่ประสงค์  

ลงคะแนน” 
(๖) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนใน  “ช่องทําเครื่องหมาย”  ที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

หรือผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรอืเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง 



 หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๗) บัตรที่ทําเครื่องหมายอ่ืนนอกจากเครื่องหมายกากบาท 

(๘) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน  “ช่องทําเครื่องหมาย”  เกินกว่า 

หนึ่งเครื่องหมายใน  “ช่องทําเครื่องหมาย”  เดียวกัน  สําหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก

สภาท้องถิ่นคนเดียว 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน  หากเป็นกรณีตามวรรคหนึ่ง  (๖)  (๗)  (๘)  

และมีเครื่องหมายลงคะแนนใน  “ช่องทําเครื่องหมาย”  ให้ผู้สมัครอ่ืนถูกต้องด้วยไม่ถือว่าเป็นบัตรเสีย  

ทั้งฉบับและให้นับเป็นคะแนน 

ส่วนที่  ๗ 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้แทนผู้สมัครร่วมสังเกตการณ์ 

และตรวจสอบการนับคะแนนให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 

 

ข้อ ๑๗๕ ผู้แทนผู้สมัครได้แก่บุคคลซ่ึงผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจําอยู่   

ณ  ที่ซ่ึงคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจัดไว้ในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งแห่งละไม่เกินสองคน 

เพื่อร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเลือกตั้ง  ณ  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 

ผู้แทนผู้สมัครตามวรรคหนึ่งให้ผู้สมัครยื่นหนังสือแต่งตั้งต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ข้อ ๑๗๖ ผู้แทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ ซ่ึงคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจัดไว้เพื่อร่วม

สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเลือกตั้ง  ณ  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งเท่านั้น  ห้ามมิให้

ผู้แทนผู้สมัครจับต้องบัตรเลือกตั้งหรือกล่าวตอบโต้กับกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  หรือโต้เถียงระหว่าง

กันเองโดยประการที่เป็นอุปสรรคแก่กิจการที่กําลังดําเนินอยู่ 

ผู้แทนผู้สมัครคนใดกระทําการฝ่าฝืนอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการ   

นับคะแนนเลือกตั้งได้ตักเตือนแล้วยังขัดขืน  คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจะสั่งให้ผู้แทนผู้สมัคร 

คนนั้นออกไปจากสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งก็ได้ 

ถ้าผู้แทนผู้สมัครพบว่า  คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งปฏิบัติการไม่ถูกต้อง  ตามกฎหมาย

ให้รีบทักท้วงทันที  เม่ือคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งได้รับคําทักท้วงแล้ว  ถ้าเรื่องทักท้วงเป็นกรณี 

ที่ต้องบันทึกไว้ก็ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจดบันทึกคําทักท้วงพร้อมผลคําวินิจฉัยไว้ในสมุด 

รายงานเหตุการณ์ประจําสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๙) 



 หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๘ 
วิธีการตรวจสอบเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการลงคะแนนเลือกตั้ง 

ในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

 

ข้อ ๑๗๗ กรณีที่ผู้สมัครหรือผู้ใดเห็นว่าการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดย
ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม  ให้มีหนังสือแจ้งเหตุนั้นพร้อมด้วยพยานหลักฐาน  (ถ้ามี)  ต่อคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจําจังหวัด 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่งแล้วให้รีบดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้น  เช่น  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  ชุดที่ใช้หมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้งหรือต้นขั้ว   
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งหรือสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒)   
หรือรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  (ส.ถ.  ๑๖  หรือ  ผ.ถ.  ๑๖)  หรือแบบทักท้วง  แล้วแต่กรณี  เป็นต้น  
พร้อมทั้งบันทึกปากคําคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ประจําหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งบุคคลที่เก่ียวข้องโดยเร็ว 

หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อ   
ได้ว่าการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้เสนอรายงานพร้อมทั้ง
ความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

ส่วนที่  ๙ 
การส่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ข้อ ๑๗๘ เม่ือคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งได้รวมคะแนนการเลือกตั้งเสร็จแล้ว  ให้จัดทํา
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๔  ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว 

หมวด  ๑๑ 
วิธีการจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน 
 

 

ข้อ ๑๗๙ กรณีที่ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน 
อันเป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกินจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเทา่กันจัดให้มี
การจับสลากภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบ  
โดยกําหนด  วัน  เวลา  และสถานที่จับสลากดังกล่าว   



 หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๑๘๐ ในการจับสลาก  ตามข้อ  ๑๗๙  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เขียนชื่อผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันที่จะต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกัน  แล้วใส่ในภาชนะทึบแสง  
ทําการเขย่าภาชนะให้สลากคละกันเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใด  แล้วให้ผู้อํานวยการ   
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ
ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลําดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อได้รับเลือกตั้งก่อน   
ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลําดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อได้รับเลือกตั้ง 
เป็นลําดับถัดไปตามลําดับจนครบผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเท่ากัน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทําสลากเท่ากับจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะต้องจับสลากซ่ึงมีข้อความในสลากว่า  “ได้รับเลือกตั้ง”  
เท่าจํานวนที่ยังขาดอยู่  นอกจากนั้นเป็นสลากซ่ึงมีข้อความว่า  “ไม่ได้รับเลือกตั้ง”  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด  
จับสลาก  ซ่ึงมีข้อความว่า  “ได้รับเลือกตั้ง”  ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

การจับสลากให้กระทําต่อหน้าผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และให้บันทึกแสดงผลการจับสลากตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๕  แล้วแต่กรณี  แล้วรายงานให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๘๑ เม่ือถึงกําหนดเวลาการจับสลากแล้วหากผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับทราบวัน  เวลา  
และสถานที่จับสลากตามข้อ  ๑๗๙  แล้วไม่มาหรือมาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จับสลากแทน  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๕  แล้วรายงานให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๘๒ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้ดําเนินการ
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

หมวด  ๑๒ 
การเปลี่ยนที่เลือกตั้งใหม่  การงดการลงคะแนนเลือกตั้ง 

การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่และการงดการนับคะแนนเลือกตั้ง 
 

 

ข้อ ๑๘๓ ก่อนวันเลือกตั้ง  ถ้าการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทําได้  
เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอ่ืน  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดที่เลือกตั้งใหม่ในตําบลเดียวกันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนน
เลือกตั้งได้โดยสะดวก  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๖  โดยเร็ว  และปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการ 



 หน้า   ๘๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  และที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร  แต่ถ้าไม่อาจกําหนดที่เลือกตั้งใหม่ในตําบลเดียวกันได้และเป็นการ 
ไม่สะดวก  ผู้สําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งในตําบลอ่ืน  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  ตามแบบ  
ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๐  และปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  และที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร  
แล้วรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๘๔ กรณีที่มีเหตุตามข้อ  ๑๘๓  เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจําหน่วย 
เลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๑  และปิดประกาศ 
ไว้ที่บริเวณใกล้ที่เลือกตั้งแล้วรายงานต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๘๕ เม่ือได้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด  ตามข้อ  ๑๘๓   
และข้อ  ๑๘๔  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  
ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๒  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เหตุที่ทําให้ไม่อาจลงคะแนนได้นั้นสิ้นสุดลงแล้ว  
และต้องประกาศก่อนวันลงคะแนนใหม่เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  โดยให้ปิดประกาศไว้   
ณ  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  และที่ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร  แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

ข้อ ๑๘๖ กรณีที่มีการประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด  ตามข้อ  ๑๘๕  
และอยู่ในระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้ระงับการจ่ายบัตรเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่เหลือมาทําให้บัตรเลือกตั้งใช้ลงคะแนนไม่ได้  โดยใช้ 
โลหะหรือวัตถุอ่ืนเจาะทะลุบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมทั้งปกหน้าและปกหลัง  แล้วใช้เชือกร้อยรูผูก 
รวมให้เป็นปึกเดียวและประจําครั่งทับปมเชือกไว้  หรือกระทําด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้ 
ใช้บัตรเลือกตั้งที่ เหลืออยู่ลงคะแนนเลือกตั้งได้  แล้วนําหีบบัตรเลือกตั้งส่งให้กับคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที  พร้อมรายงานการส่งหีบบัตรและบันทึกเหตุของการ
งดลงคะแนนเลือกตั้งไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒) 

ข้อ ๑๘๗ กรณีการนับคะแนนเลือกตั้งในสถานที่นับคะแนนใดไม่สามารถกระทําได้เนื่องจาก
เกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอ่ืน  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๓  และให้หยุดทําการ 
นับคะแนนเลือกตั้งและให้นําบัตรเลือกตั้งทั้งหมดบรรจุในถุงวัสดุใส  พร้อมทั้งเขียนจํานวนบัตรเลือกตั้ง 
ที่อยู่ในถุงวัสดุใสแล้วนําใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง  ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  และมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือก 



 หน้า   ๘๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

แล้วผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง  และประจําครั่งทับปมเชือกหรือกระทําด้วยวิธีการอ่ืนใด 
ที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้  แล้วนําหีบบัตรเลือกตั้งส่งให้กับคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที  พร้อมรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและบันทึกเหตุ
ของการงดการนับคะแนนเลือกตั้งไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําสถานที่นับคะแนน  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๙)  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว  และให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณากําหนดวัน  และสถานที่นับคะแนนต่อไป  โดยต้องไม่เกินสามวัน 
นับแต่เหตุดังกล่าวส้ินสุดลง  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๔ 

หมวด  ๑๓ 
การประกาศผลการเลือกตั้ง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๘๘ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับประกาศ
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๔)  จากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งแล้ว  ให้รีบ
จัดทําประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้งหรือของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๕  แล้วปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพร้อมทั้ง
รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบโดยเร็ว 

ส่วนที่  ๒ 
การประกาศผลการเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๘๙ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  
(ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๕)  จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ถ้าไม่มีผู้ใด  
ร้องคัดค้าน  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานคณะกรรมการ   
การเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง  ดังนี้ 

(๑) เขตเลือกตั้งใดที่มีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้หนึ่งคนให้ผู้สมัคร   
ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 

(๒) เขตเลือกตั้งใดที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้สมัครซ่ึงได้รับคะแนนเลือกตั้ง
สูงสุดเรียงตามลําดับจนครบจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 



 หน้า   ๘๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง  
ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๗  หรือ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๗/๑  หรือ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๗/๒  แล้วแต่กรณี  แล้วให้
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจ้งผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบตามแบบ  
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๘ 

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับเรื่องร้องคัดค้านเก่ียวกับการเลือกตั้งหรือ  
การนับคะแนนเลือกตั้งและยังดําเนินการสืบสวนสอบสวนไม่แล้วเสร็จ  ให้รายงานประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๕)  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง  
ส่วนเรื่องร้องคัดค้านที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้รีบดําเนินการต่อไปตามระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด 

กรณีที่มีคําส่ังให้เลือกตั้งใหม่  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒  หรือ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒/๑  แล้วแต่กรณี 

กรณีที่ มีการร้องคัดค้านและคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้ง   
ตามกําหนดระยะเวลาของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่  ๓๒  เรื่อง  อํานาจหน้าที่เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ให้ดําเนินการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๗/๓  ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๙๐ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นหลักฐาน  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๙  และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นใหม่ 
 

 

ข้อ ๑๙๑ กรณีที่ มี ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนสมาชิก 
สภาท้องถิ่น  ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง  หรือในกรณีที่เขตเลือกตั้งใดมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นเท่ากับจํานวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  ผู้สมัครนั้นจะได้รับเลือกตั้งต่อเม่ือได้
คะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น   

ถ้าผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งทุกคนได้คะแนนเลือกตั้งไม่ถึงร้อยละสิบ   
ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าจํานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นใหม่หรือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยังขาดอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นแล้วแต่กรณี   
ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓ 



 หน้า   ๘๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรณีผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  
และมิได้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยังขาดอยู่ตามวรรคสอง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นครบจํานวน  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓ 

กรณีที่ มีผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้งไม่ถึงร้อยละสิบ   
ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นใหม่  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓ 

หมวด  ๑๔ 
การควบคุมการเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๙๒ เพื่อให้การควบคุมดูแลและดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สุจริตและเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อกําหนด  คําส่ัง  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และแต่งตั้งนายอําเภอ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

ข้อ ๑๙๓ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้ง
บุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการเลือกตั้งแล้ว  ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวที่เป็นข้าราชการ  พนักงาน 
ของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือที่เรียกชื่ออ่ืนใดที่รับเงินเดือนจากงบประมาณของรัฐละทิ้ง  ละเลย  
หรือไม่ยินยอมปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

ข้อ ๑๙๔ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง เ ห็นว่า  การดําเนินการหรือสั่ งการใด 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกรุงเทพมหานคร  นายอําเภอ  
หรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนของรัฐ  ที่ ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการเลือกตั้ง  มิได้เป็นไปโดยสุจริต 
หรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดําเนินการ
หรือการสั่งการนั้นได้ 

ข้อ ๑๙๕ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พบหรือเห็นว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทําการแทนคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งในฐานะผู้เสียหายโดยมีอํานาจร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีแก่ผู้กระทําผิด 



 หน้า   ๘๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๑๕ 
การเก็บรักษา  การทําลายบัตรเลือกตั้ง  และเอกสารที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บรักษา 

 

 

ข้อ ๑๙๖ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคณะจากพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอ่ืน 
อีกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ  เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับการเก็บรักษา   
การทําลายบัตรเลือกตั้ง  และเอกสารที่เก่ียวกับการเลอืกตั้งหลังจากสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๙๗ เม่ือคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งได้ดําเนินการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งตาม 
ข้อ  ๑๗๒  แล้วให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนดําเนินการนําหีบบัตรเลือกตั้ง  
และเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยเร็ว  คือ 

(๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  ชุดหมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้งและชุด
อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

(๒) สมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒) 
(๓) แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๓) 
(๔) ประกาศรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๔) 
(๕) ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๓) 
(๖) ประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนแล้ว  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๔) 
(๗) ประกาศรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙/๑) 
(๘) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมด 
(๙) ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

(๑๐) สมุดรายงานประจําสถานที่นับคะแนน  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๙) 
(๑๑) แบบทักท้วง 
(๑๒) วัสดุอุปกรณ์หรือเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับ

หีบบัตรเลือกตั้ง  และเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้วให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทํารายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐาน

เก่ียวกับการเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๖/๑  จํานวนสองชุด  เพื่อส่งให้ผู้มอบและผู้รับมอบ 
เก็บรักษาไว้คนละหนึ่งชุด 



 หน้า   ๘๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๑๙๘ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการใช้ สิทธิ เลือกตั้งหรือให้ ผู้มีสิทธิคัดค้าน 
การเลือกตั้งมีสิทธิเข้าถึงหรือคัดสําเนาบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้  และเพื่อความรวดเร็วในการ 
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  ตามข้อ  ๑๙๗  เม่ือใดแล้ว 
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําสําเนาประกาศบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  ชุดหมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้งเก็บรักษาไว้ที่ทําการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละ
เขตเลือกตั้งพร้อมทั้งส่งประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  ชุดหมายเหตุการลงคะแนน
เลือกตั้งให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  เพื่อดําเนินการในการตรวจสอบการใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามข้อ  ๑๑๗  และจัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิตามข้อ  ๑๑๘  และเม่ือนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิแล้ว  ให้ส่งประกาศบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  ไปยังผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นผู้เก็บรักษาต่อไป 

การเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับการเลือกตั้งนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและทําลายเอกสารโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
การทําลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๙๙ การทําลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทําลายบัตรเลือกตั้ง  และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย  
เก็บรักษาและทําลายเอกสาร 

หมวด  ๑๖ 
ค่าตอบแทนของผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๒๐๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อํานวยการ  
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอําเภอ  กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เ ก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดตามอัตราบัญชีค่าตอบแทนซ่ึงคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  โดยคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและความแตกต่าง 
ของปริมาณงานในการดําเนินการเลือกตั้ง 



 หน้า   ๘๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๑๗ 
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๒๐๑ แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  มีดังนี้ 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑  ประกาศให้มีการเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๗) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๒  ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง   
    (ตามข้อ  ๗) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๒/๑ ประกาศให้มีการเลือกตั้งภายหลังประกาศผล 
    การเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๗) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓  ประกาศให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือใหม่  (ตามข้อ  ๘) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๔  ประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๑๘) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๕  ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๒๐) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๖  ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๒๒) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๗  คําส่ังแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 
    และเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๔๘) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๗/๑ คําส่ังแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งสํารอง 
    ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๕๑) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๘  หนังสือแจ้งการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการ 
    เลือกตั้ง  และเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๔๘) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๙  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๗๓) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๙/๑ ประกาศรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
    (ตามข้อ  ๑๕๔) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๐  หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแก่เจ้าบ้าน  (ตามข้อ  ๗๗) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๑  แบบคําร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มี 
    สิทธิเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๗๙) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒  สมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๘๐) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๓  แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๑๖๙) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๔  ประกาศรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๑๗๘) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๕  ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๑๘๘) 
ส.ถ.   ๑๖  รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร 
    หลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น   
    จากหน่วยเลือกตั้งให้คณะกรรมการนับคะแนน 
    เลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๑๕๕) 



 หน้า   ๘๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ผ.ถ.  ๑๖   รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร 
    หลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  จาก 
    หน่วยเลือกตั้งให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
    (ตามข้อ  ๑๕๕) 
ส.ถ.   ๑๖/๑  รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐาน 
    เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจากสถานที่ 
    นับคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ตามข้อ  ๑๙๗) 
ผ.ถ.  ๑๖/๑  รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร 
    หลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น   
    จากสถานที่นับคะแนนให้คณะกรรมการ 
    การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ตามข้อ  ๑๙๗) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๗  ประกาศผลการเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๑๘๙) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๗/๑ ประกาศผลการเลือกตั้ง  (บางส่วน)  (ตามข้อ  ๑๘๙) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๗/๒ ประกาศผลการเลือกตั้ง  (เพิ่มเติม)  (ตามข้อ  ๑๘๙) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๗/๓ ประกาศผลการเลือกตั้งตามประกาศ  คปค.  (ตามข้อ  ๑๘๙) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๘  หนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๑๘๙) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๙  ทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    (ตามข้อ  ๑๙๐) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๐  ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 
    ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น  (ตามข้อ  ๑๘๓) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๑  ประกาศงดการลงคะแนนในวันเลือกตั้งของประธาน 
    คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๑๘๔) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๒  ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
    (ตามข้อ  ๑๘๕) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๓  ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๑๘๗) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๔  ประกาศกําหนดวันและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง   
    (ตามข้อ  ๑๘๗) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๕  ใบสมัครรับเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๙๓) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๖  ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๙๕) 



 หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๗  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
    ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้ 
    รับสมัครรับเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๙๘) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๘  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๙๘) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๙   ประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่าย 
    ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร  (ตามข้อ  ๑๐๒) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๐  ประกาศรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
    ของผู้สมัคร  (ตามข้อ  ๑๐๖) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๑  หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
    (ตามข้อ  ๑๑๔) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๒  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิตาม 
    กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
    หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ตามข้อ  ๑๑๘) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๓  ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน 
    (ตามข้อ  ๑๓๒) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๔  ประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้ง 
    เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน  (ตามข้อ  ๑๕๓) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๕  บันทึกแสดงผลการจับสลาก  (ตามข้อ  ๑๘๐) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๖  ป้ายสําหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง 
    (ตามข้อ  ๑๕๒) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๗  ประกาศกําหนดระยะเวลาเดินทางในการ 
    ส่งหีบบัตรเลือกตั้งจากที่เลือกตั้งไปยังสถานที่ 
    นับคะแนนเลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๑๖๐) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๘  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
    และเจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง   
    (ตามข้อ  ๖๐) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๘/๑ คําส่ังแต่งตั้งกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสํารอง 
    (ตามข้อ  ๖๐) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๙  สมุดรายงานเหตุการณ์ประจําสถานที่นับคะแนน 
    เลือกตั้ง  (ตามข้อ  ๑๖๒) 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๔๐  ประกาศกําหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
    (ตามข้อ  ๑๖๑) 



 หน้า   ๘๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๐๒ การใดที่ได้เริ่มดําเนินการไปก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ  ให้นํา
ระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ยกเลิกในข้อ  ๓  ใช้บังคับต่อไปจนกว่า 
การเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ  สําหรับบัตรเลือกตั้งตามท้ายระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือได้พ้นกําหนดระยะเวลา
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  แต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นเป็นการสมควร
จะให้นําบัตรเลือกตั้งตามระเบียบนี้มาใช้บังคับก่อนครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิชาต  สุขัคคานนท์ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



บัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัตหินาที่ในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาทองถิ่นหรอืผูบริหารทองถิ่น  

แนบทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ลําดับ ตําแหนง 

คาตอบแทนรายเดือน/บาท คาตอบแทน

รายวัน/

บาท 
คาพาหนะ

รายวัน/

บาท 

หมาย

เหตุ 

กําหนดตามจํานวนหนวยเลือกตั้ง 
นอยกวา 

๑๐ 

หนวย 

ตั้งแต 

๑๐-๒๐๐ 

หนวย 

๒๐๐ 

หนวย 
ข้ึนไป 

ข้ันต่ํา-ข้ันสูง 

๑ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๓,๐๐๐ 

เพิ่มขึ้น

หนวยละ 

๓๐ บาท 

๘,๗๐๐ -   
๒ กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒,๕๐๐ ๘,๒๐๐ -   
๓ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒,๕๐๐ ๘,๒๐๐ -   
๔ นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต ๒,๕๐๐ ๘,๒๐๐ -   
๕ นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น ๒,๕๐๐ ๘,๒๐๐ -   
๖ อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่

ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

- - - ๒๕๐   

๗ ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง       
 (๑) วันอบรม - - - ๑๕๐-๒๕๐ -  
 (๒) วันรับมอบวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง - - - ๑๐๐-๒๕๐ -  
 (๓) วันเลือกตั้ง/วันลงคะแนน - - - ๒๕๐-๕๐๐ ๕๐-๑๐๐  
๘ กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง หรือกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 

หรือเจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้ง 

      

 (๑) วันอบรม - - - ๑๕๐-๒๕๐ -  
 (๒) วันรับมอบวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง - - - ๑๐๐-๒๕๐ -  
 (๓) วันเลือกตั้ง/วันลงคะแนน/วันนับคะแนน - - - ๒๕๐-๕๐๐ ๕๐-๑๐๐  
 (๔) วันสรรหาเจาหนาที่นับคะแนนและวันเตรียมการเก่ียวกับการ

นับคะแนนจนถึงวันนับคะแนน (เฉพาะ กนค. คนละ ๓-๗ วัน) 

- - - ๒๕๐-๕๐๐ -  

๙ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งและเจาหนาที่ 
รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง 

      

 (๑) วันอบรม - - - ๑๕๐-๒๕๐ -  
 (๒) วันรับมอบวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง - - - ๑๐๐-๒๕๐ -  
 (๓) วันเลือกตั้ง/วันลงคะแนน - - - ๒๕๐-๕๐๐ ๕๐-๑๐๐  

หมายเหตุ 
 ๑. บุคคลลําดับที่ ๑-๕ บุคคลใดไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งในคราว

เดียวกันหลายตําแหนง ใหไดรับเงินคาตอบแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเพียงตําแหนงเดียว 
 สวนบุคคลตามลําดับที่ ๖-๙ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความจําเปนตองแตงต้ังบุคคลใดใหปฏิบัติหนาที่หลายตําแหนง

หรือหลายหนาที่ในการเลือกตั้งคราวเดียวกันใหบุคคลนั้นมีสิทธิไดรับคาตอบแทนไดทุกตําแหนงหรือทุกหนาที่ที่ไดรับแตงต้ัง ทั้งน้ี ตองเปน

กรณีการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่แตกตางกันหรือไมซ้ําซอนในวันหรือเวลาเดียวกัน 
 ๒. การกําหนดอัตราคาตอบแทนรายวันขั้นต่ํา-ขั้นสูง รวมทั้งการพิจารณาแตงต้ังบุคคลกรณีมีความจําเปนใหคณะกรรมการ        

การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 



บัญชีแสดงจาํนวนคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตัง้และเจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง 
แนบทายระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ลําดับที่ 
จํานวนหนวย

เลือกตั้ง 
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง/ 

เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
จํานวนชุด จํานวนคน หมายเหตุ 

๑. ๑ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ๑ ๗ อาจใช

คณะกรรมการ

ประจําหนวย

เลือกตั้งทํา

หนาที่แทนได 
๒. ๒ – ๑๐ ๑. คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ๑ ๗  
  ๒. เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝายตางๆ    
      ๒.๑ ฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง 

          และเอกสาร ๑-๒ ๒-๔ 

 

      ๒.๒ ฝายนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง ๑-๒ ๓-๖  
      ๒.๓ ฝายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ๑ ๒  
      ๒.๔ ฝายรวมบัตรเลือกตั้ง ๑ ๒  
      ๒.๕ ฝายนับบัตรเลือกตั้งเปนคะแนน ๒-๓ ๑๐-๑๕  
      ๒.๖ ฝายรวมคะแนน ๑ ๒  
  รวม ๘-๑๑ ๒๘-๓๘  
๓. ๑๑ - ๒๐ ๑. คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ๑ ๗  
  ๒. เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝายตางๆ    
      ๒.๑ ฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง 

          และเอกสาร ๒-๔ ๔-๘ 

 

      ๒.๒ ฝายนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง ๒-๔ ๖-๑๒  
      ๒.๓ ฝายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ๑-๒ ๒-๔  
      ๒.๔ ฝายรวมบัตรเลือกตั้ง ๑-๒ ๒-๔  
      ๒.๕ ฝายนับบัตรเลือกตั้งเปนคะแนน ๓-๖ ๑๕-๓๐  
      ๒.๖ ฝายรวมคะแนน ๑-๒ ๒-๔  
  รวม ๑๑-๒๑ ๓๘-๖๙  
๔. ๒๑ - ๔๐ ๑. คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ๑ ๗  
  ๒. เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝายตางๆ    
      ๒.๑ ฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง 

          และเอกสาร ๔-๘ ๘-๑๖ 

 

      ๒.๒ ฝายนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง ๔-๘ ๑๒-๒๔  
      ๒.๓ ฝายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ๑-๓ ๒-๖  
      ๒.๔ ฝายรวมบัตรเลือกตั้ง ๑-๓ ๒-๖  
      ๒.๕ ฝายนับบัตรเลือกตั้งเปนคะแนน ๖-๑๒ ๓๐-๖๐  
      ๒.๖ ฝายรวมคะแนน ๑-๓ ๒-๖  
  รวม ๑๘-๓๘ ๖๓-๑๒๕  



 
 

ลําดับที่ 
จํานวนหนวย

เลือกตั้ง 
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง/ 

เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
จํานวนชุด จํานวนคน หมายเหตุ 

๕. ๔๑ - ๖๐ ๑. คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ๑ ๗  
  ๒. เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝายตางๆ    
      ๒.๑ ฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง 

          และเอกสาร ๘-๑๒ ๑๖-๒๔ 

 

      ๒.๒ ฝายนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง ๘-๑๒ ๒๔-๓๖  
      ๒.๓ ฝายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ๒-๔ ๔-๘  
      ๒.๔ ฝายรวมบัตรเลือกตั้ง ๒-๔ ๔-๘  
      ๒.๕ ฝายนับบัตรเลือกตั้งเปนคะแนน ๑๒-๑๘ ๖๐-๙๐  
      ๒.๖ ฝายรวมคะแนน ๒-๔ ๔-๘  
  รวม ๓๕-๕๕ ๑๑๙-๑๘๑  
๖. ๖๑ - ๘๐ ๑. คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ๑ ๗  
  ๒. เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝายตางๆ    
      ๒.๑ ฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง 

          และเอกสาร ๑๒-๑๕ ๒๔-๓๐ 

 

      ๒.๒ ฝายนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง ๑๒-๑๕ ๓๖-๔๕  
      ๒.๓ ฝายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ๓-๕ ๖-๑๐  
      ๒.๔ ฝายรวมบัตรเลือกตั้ง ๓-๕ ๖-๑๐  
      ๒.๕ ฝายนับบัตรเลือกตั้งเปนคะแนน ๑๘-๒๔ ๙๐-๑๒๐  
      ๒.๖ ฝายรวมคะแนน ๓-๕ ๖-๑๐  
  รวม ๕๒-๗๐ ๑๗๕-๒๓๒  
๗. ๘๑ - ๑๐๐ ๑. คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ๑ ๗  
  ๒. เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝายตางๆ    
      ๒.๑ ฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง 

          และเอกสาร ๑๕-๑๘ ๔๕-๕๔ 

 

      ๒.๒ ฝายนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง ๑๕-๑๘ ๔๕-๕๔  
      ๒.๓ ฝายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ๔-๖ ๘-๑๒  
      ๒.๔ ฝายรวมบัตรเลือกตั้ง ๔-๖ ๘-๑๒  
      ๒.๕ ฝายนับบัตรเลือกตั้งเปนคะแนน ๒๗-๓๓ ๑๓๕-๑๖๕  
      ๒.๖ ฝายรวมคะแนน ๔-๖ ๘-๑๒  
  รวม ๗๐-๘๘ ๒๕๖-๓๑๖  

 
 
 
 
 



 
 

ลําดับที่ 
จํานวนหนวย

เลือกตั้ง 
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง/ 

เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
จํานวนชุด จํานวนคน หมายเหตุ 

๘. ๑๐๐ หนวยขึ้น

ไป 
๑. คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ๑ ๗  

 ๒. เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝายตางๆ    
      ๒.๑ ฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง 

          และเอกสาร ๑๘-๒๐ ๓๖-๔๐ 

 

      ๒.๒ ฝายนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง ๑๘-๒๐ ๕๔-๖๐  
      ๒.๓ ฝายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ๕-๘ ๑๐-๑๖  
      ๒.๔ ฝายรวมบัตรเลือกตั้ง ๕-๘ ๑๐-๑๖  
      ๒.๕ ฝายนับบัตรเลือกตั้งเปนคะแนน ๓๓-๓๕ ๑๖๕-๑๗๕  
      ๒.๖ ฝายรวมคะแนน ๕-๘ ๑๐-๑๖  
  รวม ๘๕-๑๐๐ ๒๙๒-๓๓๐  

 
หมายเหต ุ

๑. เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝายตรวจ 
รับหีบบัตรเลอืกตั้งและเอกสาร  ๑ ชุด (๒ คน) รับผิดชอบ เฉลี่ยชุดละ ๕ หนวย 

๒. เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝาย 
นับจํานวนบัตรเลือกตั้ง   ๑ ชุด (๓ คน) รับผิดชอบ เฉลี่ยชุดละ ๕ หนวย 

 ๓. เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝายรักษา 
  หีบบัตรเลือกตั้ง    ๑ ชุด (๒ คน) รับผิดชอบ เฉลี่ยชุดละ ๕-๑๕ หนวย 
 ๔. เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้ง   ๑ ชุด (๒ คน) รับผิดชอบ เฉลี่ยชุดละ ๕-๑๕ หนวย 
  ฝายรวมบัตรเลือกตั้ง 
 ๕. เจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝายนับ 
  บัตรเลือกตั้งเปนคะแนน   ๑ ชุด (๕ คน) รับผิดชอบ เฉลี่ยชุดละ ๓ รอบ 
 ๖. เจาหนาที่ฝายรวมคะแนน   ๑ ชุด (๒ คน) รับผิดชอบ เฉลี่ยชุดละ ๕-๑๕ หนวย 
 ๗. คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งอาจมอบหมายใหเจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝายหน่ึงฝายใดที่รอ

การปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่เสร็จเรียบรอยแลวใหชวยเหลือหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการ

ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่นับคะแนนเลือกตั้งฝายอื่น ๆ ไดในระหวางที่ยังมีการนับคะแนนไมแลวเสร็จ

ไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
 

------------------ 
 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิ่น 
แนบทายระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 

วาดวยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ลําดับ ประเภทสมาชิกสภาทองถิน่ คาสมัคร (บาท) 

๑ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ๑๐,๐๐๐ 
๒ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ๕,๐๐๐ 

๓ สมาชิกสภาเทศบาลนคร ๕,๐๐๐ 

๔ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ๓,๐๐๐ 

๕ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล ๒,๐๐๐ 

๖ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด ๒,๐๐๐ 

๗ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล ๕๐๐ 

ลําดับ ประเภทผูบรหิารทองถิ่น คาสมัคร (บาท) 

๑ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ๕๐,๐๐๐ 

๒ นายกเมืองพัทยา ๑๐,๐๐๐ 

๓ นายกเทศมนตรีนคร ๑๐,๐๐๐ 

๔ นายกเทศมนตรีเมือง ๘,๐๐๐ 

๕ นายกเทศมนตรีตาํบล ๕,๐๐๐ 

๖ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ๓๐,๐๐๐ 

๗ นายกองคการบริหารสวนตําบล ๒,๐๐๐ 

 



ตัวอยางแผนผังทีเ่ลือกตั้ง 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําอธิบายประกอบแผนผัง 

   
๑.   คูหาลงคะแนน วางหางกันแตละคูหาไมนอยกวา ๕๐ ซม. และคูหาดานลงคะแนนหาง

จากฝาผนังหรือฉากทึบไมนอยกวา ๑ เมตร 
๒.   กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งฝายควบคุมดูแลคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง 
๓.   กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูมีหนาที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง 
๔.  ท่ีวางหีบบัตรเลือกตั้ง (กรณีเลือกตั้ง ๑ ประเภท ม ี๑ หีบ/กรณีการเลือกตั้ง ๒ ประเภท มี ๒ หีบ) 

๕.  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
๖.   ตัวแทนผูสมัคร หรือ อาสาสมัคร/องคกรเอกชน ซ่ึงไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย 
๗.   กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูมีหนาที่มอบบัตรเลือกตั้ง/บันทึกผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙/๑)  
๘.   กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูมีหนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้ง  
๙.  ปายปดประกาศดานหนาที่เลือกตั้ง 
๑๐.  ปายบอกที่เลือกตั้ง 
๑๑. ฝาผนัง หรือฉากทึบกั้น สูงไมนอยกวา ๑.๕ เมตร 

 
หมายเหตุ  การจัดที่เลือกตั้งตามตัวอยางสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาพพืน้ที่ 
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(ปกหนา) 

 
เลมที่ ................... เลขที่ .......................... ถึงเลขที่ ......................... จํานวน ........... บัตร  
บัตรเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรอืผูบริหารทองถ่ิน) หนวยเลือกตั้งที่ ..... หมูที่ ..... 
ตําบล/แขวง ......................... (เทศบาล ..........................) อําเภอ/เขต ........................... 
ที่เลือกตั้ง .......................... เขตเลือกตั้งที่ ............................. จังหวัด .............................. 
 
 
 

ผูมอบบัตรเลือกตั้ง 

 
(ลงชื่อ) ......................................... ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง 

 สวนทองถ่ิน/หรือผูไดรับมอบหมาย 
 

ผูรับมอบบตัรเลือกตั้ง 

 
ไดตรวจสอบจาํนวนบัตรเลือกตั้งแลวครบจํานวน จํานวน ......................................... บัตร 
 
 
  ลงชื่อ ............................................ ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (........................................) 
 
  ลงชื่อ ............................................ กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (........................................) 
 
  ลงชื่อ ............................................ กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (........................................) 
 



ดานในของบัตรเลือกตั้ง (ชื่อสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่) 
ลําดับที่ ......................... 

เลมที่ ..........................................           เลขที่ ................................................. 

ลงชื่อ 

        (................................................)     ................................................................... 
(ปรุฉีก)   กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง      ลายมือช่ือหรือลายพิมพน้ิวมือของผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

            

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น) 

ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท  ภายใน “ชองทําเคร่ืองหมาย” ดานขวามือของหมายเลขผูสมัครไมเกินจํานวนท่ีจะพึงมี 

                  

 
หมายเลข

ประจําตัวผูสมัคร

ชองทํา

เครื่องหมาย 

00
 

00

00
 

00
 

00

00

00
 

00
 

00

00
 

 

(ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง) 

 
 
ถาไมประสงคลงคะแนนใหแกผูสมัครใดเลย ใหทําเครื่องหมายกากบาท  ในชองสี่เหลี่ยมนี ้

ชองไมประสงค

ลงคะแนน 

หมายเลข

ประจําตัวผูสมัคร

ชองทํา

เคร่ืองหมาย

00   

00   

00   

00   

00   

00   

00   

00   

00   

00   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(ปกหลัง) 
 

บัตรเลือกตั้ง จํานวน ............................... บัตร ใชแลว จํานวน ................................ บัตร 
ไดตรวจสอบจาํนวนบัตรเลือกตั้งแลวเหลือ จํานวน .................................. บัตร 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูตรวจสอบและนําสง 
 
 

  ลงชื่อ ............................................ ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (........................................) 
 
  ลงชื่อ ............................................ กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (........................................) 
 
  ลงชื่อ ............................................ กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (........................................) 
 



ดานหนาของบัตรเลอืกตัง้ (ชื่อสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิน่) 

(ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

บัตรเลือกตั้ง 
(ระบุชื่อประเภทสมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น) 

 

 

 



ตัวอยาง 
แบบหีบบัตรเลอืกตั้ง 

(แบบที่ ๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ  ก.  -  ชองใสบัตรเลือกตั้ง 
ข. -  กุญแจหรืออปุกรณอื่นแทนกุญแจ 
ค. -  วัตถุโปรงใส 
ง. -  หูสําหรับยกหีบบัตรเลือกตั้ง 

 
 
 
 



ตัวอยาง 
แบบหีบบัตรเลอืกตั้ง 

(แบบที่ ๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ  ก.  -  ชองใสบัตรเลือกตั้ง 
ข. -  กุญแจหรืออปุกรณอื่นแทนกุญแจ 
ค. -  วัตถุโปรงใส 
ง. -  หูสําหรับยกหีบบัตรเลือกตั้ง 

 
 
 



ตัวอยาง 
แบบหีบบัตรเลอืกตั้ง 

(แบบที่ ๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ก. – ชองใสบัตรเลือกตั้ง 
   ข. – ใสสายรัด 

   ค. – วัตถุโปรงใส 

 

ข.

ค.

ก.

ข.



 
 

ตัวอยางบัตรเลอืกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรอืผูบรหิารทองถิ่น 
ดานนอกของบัตรเมื่อพับแลว 

 
 
 
 

 
 

      บัตรเลือกตั้ง 
             (ระบุชื่อประเภทสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น) 

 
 

 
  

แถบพิมพสี 



 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................. 

เร่ือง ใหมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 
 
 
     ดวย.....................................(ระบุเหตุท่ีจะตองจัดใหมีการเลือกตัง้)................................................. 
............................................................................................................................................................................  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

......................... ในการประชุมคร้ังท่ี ........./.......... เมื่อวันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........        

จึงประกาศใหมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ดังตอไปนี้ 
 ๑. วันเลือกตั้ง วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........                

ถึงวันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานท่ีรับสมัคร ...................................................................... 
 ๔. จํานวน (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ท้ังส้ิน ............................... คน 
 ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของ (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) เปนเขตเลือกตั้ง 
 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน ............................... เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ๖.๑  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จํานวนสมาชิกสภา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) ท่ีจะมี

การเลือกตั้ง .......... คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก (ใหระบุพ้ืนท่ีตามประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแต

กรณี 
      (๑) องคการบริหารสวนจังหวัด ใหใสชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ 
      (๒) กรุงเทพมหานคร ใหใสชื่อแขวงและเขต 
      (๓) เทศบาล ใหใสชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ 
      (๔) องคการบริหารสวนตําบล ใหใสชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ 
      (๕) เมืองพัทยา ใหใสชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ) 
   ๖.๒  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ จํานวนสมาชิกสภา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) ท่ีจะมี

การเลือกตั้ง .......... คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก ...................................................................... 
ฯลฯ 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑ 



 
- ๒ - 

 
 
 ๗. หลักฐานการสมคัรรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑ บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว

ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย และมีหมายเลข

ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒ สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔ คาธรรมเนียมการสมัคร 
      ๗.๔.๑ สมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน ............... บาท 
      ๗.๔.๒ ผูบริหารทองถ่ิน  จํานวน ............... บาท  
   ๗.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง 

ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ............... รูป 
   ๗.๖ หลักฐานการศึกษา (กรณีท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม) พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน

หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู หรือการเสียภาษีใหกับทองถ่ิน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เปนตน 
  ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปน (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตามวัน เวลา 

สถานท่ี และหลักฐานการรับสมัครตามท่ีกําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ท้ังนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งไดเพียง

หนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................. 

เร่ือง ใหมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ใหม กอนการประกาศผลการเลือกตั้ง 
 

 
     ดวย.....................................(ระบุเหตุท่ีจะตองจัดใหมีการเลือกตัง้)................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๗ และ ๑๘๙ วรรคสี่ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง             

คร้ังท่ี ........./.......... เมื่อวันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... ส่ังใหมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/

ผูบริหารทองถิ่น) ใหม จึงประกาศใหมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ใหม โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในการประชุมคร้ังท่ี ......../............ เมื่อวันท่ี ..................................... 

ดังตอไปนี้ 
 ๑. วันเลือกตั้ง วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 ๒. จํานวน (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ิน) ท่ีจะมีการเลือกตั้งใหม ท้ังหมด จํานวน ............. คน 
   ๒.๑  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จํานวน ............... คน 
   ๒.๒  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ จํานวน ............... คน 

ฯลฯ 
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒ 



 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................. 

เร่ือง ใหมีการเลือกตั้ง (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ)  
ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง 

 
     ดวย.....................................(ระบุเหตุท่ีจะตองจัดใหมีการเลือกตัง้)................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๗ และ ๑๘๙ วรรคสี่ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง    

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ         

การเลือกตั้งประจําจังหวัดในการประชุมคร้ังท่ี ....../....... เมื่อวันท่ี ............................... จึงประกาศใหมีการเลือกตัง้ 

(สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ดังตอไปนี้ 
 ๑. วันเลือกตั้ง วันท่ี ........... เดือน ................. พ.ศ. ........... 
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันท่ี ... ... ... .. เดือน .. ... ... ... .... .. พ.ศ . . ... ... ... .                

ถึง วันท่ี ........... เดือน ................. พ.ศ. ........... เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานท่ีรับสมัคร ............................................ 
 ๔. จํานวน (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ท้ังส้ิน ......................................... คน 
 ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของ (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) เปนเขตเลือกตั้ง 
 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน ............... เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ๖.๑  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จํานวนสมาชิก (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) ท่ีจะมีการ

เลือกตั้ง ........... คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก (ใหระบุพ้ืนท่ีตามประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแต

กรณี ดังนี้ 
      (๑)  องคการบริหารสวนจังหวัดใหใสชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ ......................... 
      (๒)  กรุงเทพมหานครใหใสชื่อแขวง และเขต ......................... 
      (๓)  เทศบาลใหใสชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ ......................... 
      (๔) องคการบริหารสวนตําบลใหใสชื่อหมูท่ี ตําบล อําเภอ ......................... 
      (๕)  เมืองพัทยาใหใสชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ) 
   ๖.๒  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ จํานวนสมาชิกสภา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) ท่ีจะมี

การเลือกตั้ง .................... คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก .......................................................................... 
ฯลฯ 

 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ 



 
- ๒ - 

 
 
 
 ๗. หลักฐานการสมคัรรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑ บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว

ประชาชนตามกฎหมายใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการท่ีมีรูปถายและมีหมายเลข

ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนได พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒ สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔ คาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ................ บาท 
   ๗.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง 

ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ................ รูป 
   ๗.๖ หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานท่ีแสดงวาเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน (กรณีท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม)         

พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน 

หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู หรือการเสียภาษีใหกับทองถ่ิน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เปนตน 
 ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปน (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตามวัน เวลา 

สถานท่ี และหลักฐานการรับสมัครตามท่ีกําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ท้ังนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งไดเพียง

หนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ 



 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัด ........................................ 
เร่ือง ใหมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น)  

(เพิ่มเติมหรือใหม) 

 
 
     ดวย.....................................(ระบุเหตุท่ีจะตองจัดใหมีการเลือกตัง้)................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๘ และขอ ๑๙๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย         

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัด ...................... ในการประชุมคร้ังท่ี ........./.......... เมื่อวันท่ี ........... เดือน ................... 

พ.ศ. ....        จึงประกาศใหมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) (เพ่ิมเติมหรือใหม) ไวดังตอไปนี้ 
 ๑. วันเลือกตั้ง วันท่ี ........... เดือน ................. พ.ศ. ........... 
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันท่ี ... ... ... .. เดือน .. ... ... ... .... .. พ.ศ . . ... ... ... .                

ถึง วันท่ี ........... เดือน ................. พ.ศ. ........... เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานท่ีรับสมัคร ............................................ 
 ๔. จํานวน (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ท้ังส้ิน ........................................ คน 
 ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของ (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) เปนเขตเลือกตั้ง 
 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน ............... เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ๖.๑  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จํานวนสมาชิก (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) ท่ีจะมีการ

เลือกตั้ง ........... คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก (ใหระบุพ้ืนท่ีตามประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแต

กรณี ดังนี้ 
      (๑)  องคการบริหารสวนจังหวัดใหใสชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ ......................... 
      (๒)  กรุงเทพมหานครใหใสชื่อแขวง และเขต ......................... 
      (๓)  เทศบาลใหใสชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ ......................... 
      (๔) องคการบริหารสวนตําบลใหใสชื่อหมูท่ี ตําบล อําเภอ ......................... 
      (๕)  เมืองพัทยาใหใสชื่อชุมชน ตําบล อําเภอ) 
   ๖.๒  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ จํานวนสมาชิกสภา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) ท่ีจะมี

การเลือกตั้ง .................... คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก .......................................................................... 
ฯลฯ 

 
 
 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓ 



 
 

- ๒ - 
 
 
 ๗. หลักฐานการสมคัรรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑ บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว

ประชาชนตามกฎหมายใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการท่ีมีรูปถายและมีหมายเลข

ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนได พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒ สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔ คาธรรมเนียมการสมัคร  
      ๗.๔.๑ สมาชิกสภาทองถ่ิน  จํานวน ................ บาท 
      ๗.๔.๒ ผูบริหารทองถ่ิน  จํานวน ................ บาท 
   ๗.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง 

ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ................ รูป 
   ๗.๖ หลักฐานการศึกษา (กรณีท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม) พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน 

หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู หรือการเสียภาษีใหกับทองถ่ิน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เปนตน 
 ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปน (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตามวัน เวลา 

สถานท่ี และหลักฐานการรับสมัครตามท่ีกําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ท้ังนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งไดเพียง

หนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด....................................... 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓ 



 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................. 
เร่ือง กําหนดหนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตัง้ (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น)  

 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๑๘ และขอ ๒๒ ของระเบียบคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) ในการประชุมคร้ังท่ี ........./..........     
เมื่อวันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... จึงประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง    
ในการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) เขตเลือกตั้งท่ี ..... (ถามี) ตําบล/แขวง ............. อําเภอ/เขต ................. 

จังหวัด ......................... ดังตอไปนี้ 
 ๑) หนวยเลือกตั้งท่ี ๑ ไดแก หมูท่ี ....... ตําบล/แขวง .................. อําเภอ/เขต ........................... 
  หรือบานเลขท่ี ........ ถึงบานเลขท่ี ......... ตรอก/ซอย .......................... ถนน ......................... 
  ท่ีเลือกตั้ง ไดแก ....................................................................................................................... 
 ๒) หนวยเลือกตั้งท่ี ๒ ไดแก หมูท่ี ....... ตําบล/แขวง .................. อําเภอ/เขต ........................... 
  หรือบานเลขท่ี ........ ถึงบานเลขท่ี ......... ตรอก/ซอย .......................... ถนน ......................... 
  ท่ีเลือกตั้ง ไดแก ....................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๔ 



 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................. 
เร่ือง เปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลอืกตัง้  

 
 
 ตามประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ)                

ลงวันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. .......... ไดกําหนดหนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งในการเลือกตั้ง 

(สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) เขตเลือกตั้งท่ี ........... (ถามี) ตําบล/แขวง ................. อําเภอ/เขต .................. 

จังหวัด ........................ ไวแลวนั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ          

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๒๐ แหงระเบียบคณะกรรมการ     

การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) ในการประชุมคร้ังท่ี ...../....    

เมื่อวันท่ี ............. ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) จึงประกาศ

เปล่ียนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้ง ดังตอไปนี้       
 

ลําดับท่ี หนวยเลือกตัง้

 หนวยเลือกตั้งท่ี ......... หนวยเลือกตั้งเดิม

ไดแก (หมูบาน....../ตําบล/แขวง.....) 
หรือบานเลขท่ี ..... 

หนวยเลือกตั้งใหม 
ไดแก (หมูบาน....../ตําบล/แขวง.....) 
หรือบานเลขท่ี ..... 

 หนวยเลือกตั้งท่ี ......... หนวยเลือกตั้งเดิม

ไดแก (หมูบาน....../ตําบล/แขวง.....) 
หรือบานเลขท่ี ..... 

หนวยเลือกตั้งใหม 
ไดแก (หมูบาน....../ตําบล/แขวง.....) 
หรือบานเลขท่ี ..... 

ฯลฯ 

  
 ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕ 



 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................. 
เร่ือง เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง  

 
 
 ตามประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ)                

ลงวันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. .......... ไดกําหนดหนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งในการเลือกตั้ง 

(สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) หนวยเลือกตั้งท่ี ............ เขตเลือกตั้งท่ี ........... (ถามี) ตําบล/แขวง ................. 

อําเภอ/เขต .................. จังหวัด ........................ ไวแลวนั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ          

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๒๒ ของระเบียบคณะกรรมการ   

การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) ในการประชุมคร้ังท่ี ...../....     

เมื่อวันท่ี ............. จึงประกาศเปล่ียนแปลงท่ีเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังตอไปนี้ 
หนวยเลือกตัง้ ท่ีเลือกตั้ง

(ระบุเลขลําดับของหนวย

เลือกตั้ง) 

ท่ีเลือกตั้งเดิม ไดแก

.......................................................

....................................................... 

ท่ีเลือกตั้งใหม ไดแก 
.......................................................

.......................................................

 
 

ฯลฯ 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๖ 



 

คําส่ังผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................. 
ท่ี............/.................. 

เร่ือง แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนนิการเลือกตั้งและเจาหนาท่ีประจําหนวยเลือกตั้ง 

 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๔๘ ขอ ๕๑ และขอ ๕๗ ของระเบียบคณะกรรมการ   

การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) ในการประชุมคร้ังท่ี ........./.......... 

เมื่อวันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... จึงแตงตั้งใหผูมีรายชื่อดังตอไปนี้เปนเจาพนักงาน

ผูดําเนินการเลือกตั้งและเจาหนาท่ีประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ................. เขตเลือกตั้งท่ี ................... (ถามี)      

หมูท่ี ................ ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .............................

ของการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ในวันท่ี.................... เดือน ............................. พ.ศ. ................... 
 ๑. ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง ไดแก ................................... 
 ๒. คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ประกอบดวย 
  (๒.๑) ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ไดแก .................................. 
  (๒.๒) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ไดแก 
   (๑) ............................................ (๒) ........................................... 
       (๓) ............................................ (๔) ........................................... 
       (๕) ............................................ (๖) ........................................... 
 ๓. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ไดแก 
       (๑) ............................................ (๒) ........................................... 
  
 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
      
        ส่ัง  ณ  วันท่ี ............... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
   
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๗ 



 

คําส่ังผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................. 
ท่ี............/.................. 

เร่ือง แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนนิการเลือกตั้งสํารองประจําหนวยเลือกตัง้ 

 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ           

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๕๑ ของระเบียบคณะกรรมการ   

การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) ในการประชุมคร้ังท่ี ........./.......... 

เมื่อวันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... จึงแตงตั้งใหผูมีรายชื่อดังตอไปนี้เปนเจาพนักงาน

ผูดําเนินการเลือกตั้ง สํารองประจําหนวยเลือกตั้ง ของการเลือกตั้ ง (สมาชิกสภา/ ผูบริหารทองถิ่น)                

ในวันท่ี.................... เดือน ............................. พ.ศ. ................... 
 กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสํารอง ประกอบดวย 
   (๑) ............................................ (๒) ........................................... 
       (๓) ............................................ (๔) ........................................... 
       (๕) ............................................ (๖) ........................................... 

ฯลฯ 
   
 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
      
        ส่ัง  ณ  วันท่ี ............... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
   
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๗/๑ 



 
ท่ี ................../.................                  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจํา 
               (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

   
 

                                   วันท่ี ........... เดือน ......................... พ.ศ. .................. 
 
เร่ือง  การแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตัง้และเจาหนาท่ีประจําหนวยเลือกตัง้ 
 
เรียน  ................................................. 
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย  คําส่ังแตงตั้งเจาพนกังานผูดําเนนิการเลือกตั้งและเจาหนาท่ีประจําหนวยเลือกตัง้ 
 
   ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) พิจารณา 

เห็นวา ทานมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งและเจาหนาท่ีประจํา

หนวยเลือกตั้งท่ี ................ เขตเลือกตั้งท่ี ......................... (ถามี) หมูท่ี .................... ตําบล/แขวง 

......................... อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด ........................... ของการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/

ผูบริหารทองถิ่น) ในวันท่ี .......... เดือน ........................ พ.ศ. ............ ตามคําส่ังท่ีสงมาพรอมนี้ และเพ่ือเปน

การซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี จึงขอเรียนเชิญประชุมรับฟงคําชี้แจง ในวันท่ี ... .. .. .. .            

เดือน ........................ พ.ศ. ............ เวลา ............... น. ณ ........................... 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเขารวมรับฟงการชี้แจงตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวดวย 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
              (ลงชื่อ) .............................................. 
               (............................................) 
        ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๘ 



 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํ (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
เรื่อง บัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

 
 

สําหรับหนวยเลือกตั้งที่ .......... หมูที ่.......... ตําบล/แขวง ........................... เทศบาล ....................... อําเภอ/เขต ........................... 
บานเลขที ่ ........................... ถึงบานเลขที ่ ........................... หมูที ่.......... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ........................... 

ตําบล/แขวง ........................... เทศบาล ....................... อําเภอ/เขต ........................... 
 
 
 

สถานทีล่งคะแนน ณ .................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ใบแรก) 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๙ 

หมายเหตุ  ใหกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งเปนผูเขียน (เฉพาะชดุที่ใชหมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้ง) เมื่อเสร็จสิ้น

การลงคะแนนเลือกตั้งแลว 
 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง   จํานวน .................................. คน 
 ชาย   จํานวน .................................. คน 
 หญิง   จํานวน .................................. คน 
 ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  จํานวน .................................. คน 
 ชาย  จํานวน .................................. คน 
 หญิง                 จํานวน .................................. คน 



 
 
 

 
 

เลขหมายประจําบาน เลขประจําตัวประชาชน ชื่อตัว-ชื่อสกุล เพศ วัน เดือน ป 

เกิด 
ลําดับที่ หลักฐานที่ใชในการลงคะแนน หมายเหตุ 

      เลขหมายของบัตร สถานที่ออกบัตร ลายมือชื่อหรือลายนิ้วมือ  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
(ใบตอ) 

 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที ่.............. เดือน ............................. พ.ศ. .......... 
 
 
              (ลงชื่อ) ................................................. 
               (................................................) 
           นายทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น .......................................... 
         ทําการแทนผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 

...................................................ผูพมิพ 

...........................................ผูตรวจสอบ 
 
 

(ใบทาย) 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๙ 



 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
เรื่อง บัญชีรายชือ่ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

 
สําหรับหนวยเลือกตั้งที่ .......... หมูที่ .......... ตําบล/แขวง ........................... เทศบาล ....................... อําเภอ/เขต ........................... 
บานเลขที่  ........................... ถึงบานเลขที่  ........................... หมูที่ .......... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ........................... 

ตําบล/แขวง ........................... เทศบาล ....................... อําเภอ/เขต ........................... 
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ........................................................................................ 

      ๑. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน .................. คน 
      ๒. ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................. คน 
      รายละเอียดขอ ๒. ปรากฏตามบัญชรีายชื่อตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๙ ที่แนบทายประกาศนี ้
                 ลงชื่อ    ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
                       (...........................................) 
ลงชื่อ              กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง   ลงชื่อ     กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
     (...........................................)             (...........................................) 
ลงชื่อ              กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง   ลงชื่อ     กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
     (...........................................)             (...........................................) 
ลงชื่อ              กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง   ลงชื่อ     กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
     (...........................................)             (...........................................) 
 
 

วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. .... 

ส.ถ./ผ.ถ. ๙/๑ 



 
 
 

(ดานหนา) 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
เรียน   .................................................................................... (เจาบาน) 
 
 บานเลขท่ี.............................. หมูท่ี ................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ..................... 
 ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด ............................. 
 รหัสไปรษณีย .................................... 
 
 
 วันท่ี ......... เดือน ....................... พ.ศ. .......... เปนวนัเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๐ 



 
 

 
(ดานหลงั) 

 
 
 ในการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) คราวนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานทุกคนมี

หนาท่ีไปใชสิทธิเลือกตั้ง หากไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได โปรดแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอ

นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินท่ีทานมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตพ้ืนท่ีนั้น 
 ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนใดท่ีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมไดแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง     

ยอมเสียสิทธิทางการเมืองตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงขอไดโปรดดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ณ สถานท่ีเลือกตั้งวามีชื่อของทานหรือไม ถาไมมี

หรือไมถูกตอง โปรดติดตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน ภายในวันท่ี ...................................... 

เดือน ...................................... พ.ศ. .................... 
 ๒. ขอเชิญทานและผูมี สิทธิเลือกตั้งในบานของทานทุกคน ไปลงคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้ง               

(ระบุสถานท่ี) หนวยเลือกตั้งท่ี ............ หมูท่ี ................. ตําบล/แขวง ......................... เทศบาล ...................... 

อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .................................... ในวันท่ี ........... เดือน ................... พ.ศ. ........ 

ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 ๓. ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานมี ดังนี้ 
   ลําดับท่ี    ชื่อตัว - ชื่อสกุล  ลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
    (๑)   ....................................................  .......................................................... 
    (๒)   ....................................................  .......................................................... 
    (๓)   ....................................................  ........................................................... 

 ฯลฯ 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          นายทะเบียนอําเภอ/ทองถ่ิน .................................................. 

     ทําการแทนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๐ 



 
 

แบบคํารองขอเพ่ิมชื่อ/ถอนชื่อ 
ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลอืกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

 

เลขรับท่ี ............  
วันท่ี .................. เดอืน ........................ พ.ศ. ...... 
               เขียนท่ี......................................................... 
                                 วันท่ี .................... เดอืน ...................... พ.ศ. ................ 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................... เลขประจําตัวประชาชน ........................

อยูบานเลขท่ี ......... หมูท่ี..... ตรอก/ซอย.................... ถนน ................... ตําบล/แขวง .................................... 

อําเภอ/เขต .................. จังหวัด ................ มีความประสงคขอให     นายทะเบียนอําเภอ ...............................                

    นายทะเบียนทองถ่ิน ................................ ดําเนินการเกี่ยวกับรายการผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมี

สิทธิเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้งท่ี ..... เขตเลือกตั้งท่ี ........ (ถามี) หมูท่ี ..... ตําบล/แขวง ................ อําเภอ/เขต 

................. จังหวัด ............................. ดังนี้ 
 ๑. ขอเพ่ิมชื่อ  ขาพเจา  บุคคลตอไปนี้ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งดังกลาวคือ 
   ๑. .............................................................. เลขประจําตัวประชาชน .............................................. 
   ๒. .............................................................. เลขประจําตัวประชาชน .............................................. 

ฯลฯ 
 ๒. ขอถอนชื่อ  ขาพเจา  บุคคลตอไปนี้ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งดังกลาวคือ 
  ๑. .............................................................. เลขประจําตัวประชาชน .............................................. 
  ๒. .............................................................. เลขประจําตัวประชาชน .............................................. 

ฯลฯ 
๓. เร่ืองอื่นๆ (ระบุ) 
 ........................................................................................................................................................... 

 
 ขาพเจาดําเนินการในฐานะ  เจาบาน    ผูมีสิทธิเลือกตั้ง    ของตนเอง โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี ................................... ออกให ณ ............................ วันท่ี ....................... 
(๒) ................................................................................................................................................................... 
(๓) .................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 
            (ลงชื่อ) ....................................................... ผูยื่นคํารอง 
                   (.......................................................) 
 
 
              
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๑ 

ความเห็นเจาหนาท่ี 
..................................................................................

..................................................................................

 
(ลงชื่อ) .......................................... 
          (.......................................) 

คําส่ัง ............................................

 
         (ลงชื่อ) ......................................... 

(......................................) 
นายทะเบียนอําเภอ/ทองถ่ิน ............................... 

ทําการแทนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา 
(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 



 
 

 
 

ปกหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง 

 
 
หนวยเลือกตั้งที่ ....................... เขตเลือกตั้งที่ ....................... (ถามี) หมูที่ ...............

ตําบล/แขวง............................. อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ..................... 
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ................................................. 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒ 



 
สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลอืกตั้ง 

 
 
 ๑. หนวยเลือกตั้งท่ี ........... เขตเลือกตั้งท่ี ................. (ถาม)ี หมูท่ี ......... ตําบล/แขวง ............... 
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .......................... สถานท่ีลงคะแนนเลือกตั้ง ณ .....................................

ไดเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันท่ี 

.............. เดือน ............................. พ.ศ. .............. 
 ๒. บันทึกการแสดงหีบบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน 
   วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งไดทําการเปดหีบบัตร

เลือกตั้งเพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนหีบบัตรเลือกตั้งเปลาและไดปดหีบบัตรเลือกตั้งใสกุญแจหรือสายรัดตอหนาผูมี

สิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๒ คน เปนท่ีเรียบรอยแลว 
   จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
        (ลงชื่อ) ................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
             (................................) 
(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (....................)                                        (....................) 

(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (....................)                                        (....................) 
(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (....................)                                        (....................) 

(ลงชื่อ) ..................... ผูมีสิทธิเลือกตั้ง/พยาน          (ลงชื่อ) ...................... ผูมีสิทธิเลือกตั้ง/พยาน 
          (....................)                                        (....................) 
 ๓. บันทึกเหตุการณตางๆ ระหวางการลงคะแนนเลือกตั้ง (ถามี) 
   คร้ังท่ี ๑ .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
   คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ถามี) ...................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 จึงลงลายมอืชื่อไวเปนหลักฐาน 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผูรองเรียน (ถามี) 
            (....................................) 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผูจดบันทึก/กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
            (....................................) 
 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒ 



 
 

- ๒ - 
 
 
 
 คร้ังท่ี ๒ .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ถามี) ............................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
 จึงลงลายมอืชื่อไวเปนหลักฐาน 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผูรองเรียน (ถามี) 
            (....................................) 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผูจดบันทึก/กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
            (....................................) 
 
 คร้ังท่ี ๓ .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ถามี) ............................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
 จึงลงลายมอืชื่อไวเปนหลักฐาน 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผูรองเรียน (ถามี) 
            (....................................) 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผูจดบันทึก/กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
            (....................................) 
 
 คร้ังท่ี ๔ .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ถามี) ............................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
 จึงลงลายมอืชื่อไวเปนหลักฐาน 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผูรองเรียน (ถามี) 
            (....................................) 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผูจดบันทึก/กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
            (....................................) 

ฯลฯ 

 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒ 



 
 

- ๓ - 
 
 
 
 ไดตรวจสอบการบันทึกรายงานเหตุการณดังกลาวขางตนแลว เห็นวาถูกตองตามความเปนจริง      

จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
         (ลงชื่อ) ................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
             (................................) 
(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (....................)                                        (....................) 

(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (....................)                                        (....................) 
(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (....................)                                        (....................) 

(ลงชื่อ) ..................... ผูมีสิทธิเลือกตั้ง/พยาน           (ลงชื่อ) ...................... ผูมีสิทธิเลือกตั้ง/พยาน 
          (....................)                                        (....................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒ 



 
 

(ตัวอยาง) 
แบบขีดคะแนนเลือกตัง้ (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

 
 
 
 ในการเลือกตั้งเมื่อวนัท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ............. 
สถานท่ีนับคะแนน (ระบุสถานท่ีนับคะแนน) ....................... เขตเลือกตั้งท่ี ...... (ถามี) ตําบล/แขวง ................. 

อําเภอ/เขต ..................................... จังหวดั ........................... 
หมายเลข 
ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล ชองขีดคะแนน คะแนน

รวม ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

๑ 
 

                      

๒ 
 

                      

๓ 
 

                      

๔ 
 

                      

๕ 
 

                      

  คะแนนรวม  
บัตรไมประสงคลงคะแนน                      
บัตรเสีย                      

รวมคะแนนผูสมัคร บัตรไมประสงคลงคะแนน และบัตรเสียท้ังหมด  
 
     (ลงชื่อ) ......................................... ประธานกรรมการนบัคะแนนเลือกตั้ง 
          (.........................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................. เจาหนาท่ีฝายนับบัตร 
         (.............................)                                               (............................) เลือกตั้งเปนคะแนน 

(ลงชื่อ) ............................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................. เจาหนาท่ีฝายนับบัตร 
         (.............................)                                               (............................) เลือกตั้งเปนคะแนน 
(ลงชื่อ) ............................... ผูแทนผูสมัคร/ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ลงชือ่)............................ เจาหนาท่ีฝายนับบัตร 
         (.............................)                                                 (............................) เลือกตั้งเปนคะแนน 
 
 
หมายเหตุ แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓ สามารถขยายเพ่ือใหขีดคะแนนไดสะดวก และประชาชนสามารถมองเห็น  
              ไดอยางชัดเจน 

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓ 

แผนท่ี ............... 
การนับคะแนนชุดท่ี....... 
รอบท่ี................. 



 

ประกาศคณะกรรมการนับคะแนนเลอืกตัง้ 

ตําบล/แขวง ..................... อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

เร่ือง รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น)  
 

 ตามท่ีไดมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) กรณี (ครบวาระ/แทนตําแหนงท่ีวาง/กรณีอื่น) 

จํานวน ....... คน เมื่อวันท่ี ......... เดือน ............. พ.ศ. ...... นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งท่ี ........... (ถามี) สถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง 

(ระบุสถานท่ี).................. ตําบล/แขวง .................................................. อําเภอ/เขต .....................         

จังหวัด ................................ ไดนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) เรียบรอยแลว จึงประกาศให

ทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้ 
 ๑. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ................. คน (.....................) 
 ๒. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง ................. คน (.....................) 
 ๓. จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับมาท้ังหมด ................. บัตร (.....................) 
 ๔. จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใชลงคะแนนเลือกตั้ง .................... บัตร (.....................) 
 ๕. จํานวนบัตรดี ................. บัตร (.....................) 
 ๖. จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีทําเคร่ืองหมายในชองไมประสงคลงคะแนน .............. บัตร (.....................) 
 ๗. จํานวนบัตรเสีย ................. บัตร (.....................) 
 ๘. ผูสมัครรับเลือกตั้งไดคะแนนเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ดังนี้ 

หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อผูสมัคร ไดคะแนน 
  ตัวเลข (ตัวอกัษร) 

  ตัวเลข (ตัวอกัษร) 

ฯลฯ 

  ประกาศ ณ วันท่ี ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

      (ลงชื่อ) .................................... ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
             (....................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (..............................)                (..............................) 

(ลงชื่อ) ............................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (..............................)                (..............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (..............................)                (..............................) 

(ลงชื่อ) ............................... ผูแทนผูสมัคร (ถามี) (ลงชื่อ) ............................... ผูแทนผูสมัคร (ถามี) 
          (..............................)              (..............................) 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔ 



 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

เร่ือง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  
 

 ตามท่ีไดมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) กรณี (ครบวาระ/แทนตําแหนงท่ีวาง/กรณีอื่น) 

จํานวน ........... คน เมื่อวันท่ี ......... เดือน ............. พ.ศ. ..... นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งไดดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหาร

ทองถิ่น) ของเขตเลือกตั้งท่ี ............... (ถามี) อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................. 

เสร็จส้ินแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกันเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียงตามลําดับผูไดคะแนน 

สูงสุด ดังนี้ 
 ๑. จํานวนคะแนนที่ผูสมัครไดรับ  
ลําดับท่ี ชื่อผูสมัคร หมายเลข

ประจําตัวผูสมัคร 
ไดคะแนน หมายเหตุ

   ตัวเลข (ตัวอกัษร)  

   ตัวเลข (ตัวอกัษร)  

   ตัวเลข (ตัวอกัษร)  

ฯลฯ 

 ๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 
   ๒.๑ บัตรเลือกตั้งท่ีไดรับมาท้ังหมด จํานวน ................. บัตร  
   ๒.๒ บัตรเลือกตั้งท่ีใช จํานวน ................ บัตร 
   ๒.๓ บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ จํานวน ................ บัตร  
   ประกาศ ณ วันท่ี ............. เดือน .................................. พ.ศ. .................. 
 
 (ลงชื่อ) ....................... ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
                  (.....................) 

 (ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
                  (.....................) 

 (ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
                  (.....................) 
 (ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
                  (.....................) 

 (ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
                  (.....................) 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๕ 



 

รายงานการสงหีบบัตรเลอืกตั้ง  

และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตัง้ (ชื่อสมาชิกสภา) 
ท่ีเลือกตั้ง (ระบุสถานที่) หนวยเลือกตั้งท่ี ............... เขตเลือกตั้งท่ี ................ 

ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

 
 
 วันนี้ (วันท่ี ............... เดือน ......................... พ.ศ. ...........) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

จํานวน ......... คน (ไมนอยกวา ๓ คน) และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกตั้ง จํานวน ....... คน  

ไดนําหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา) ออกจากท่ีเลือกตั้ง          

เวลา ............... น. และนํามามอบใหแกคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง

ฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร ณ ท่ี ........ (ระบุสถานท่ีนับคะแนน) ตําบล/แขวง ..............      

เทศบาล .................... อําเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................... เมื่อเวลา ............ น. โดยใชเวลา

เดินทางท้ังหมด ....... ชั่วโมง ......... นาที (ใหลงเวลาเมื่อมาถึงสถานท่ีนับคะแนน) โดยมีรายการสงมอบ ดังนี้ 
 ๑. หีบบัตรเลือกตั้ง จํานวน ................ ใบ (ใสสายรัดหมายเลข ..............) 
 ๒. ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙) ชุดหมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้ง   

ใชลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................... ชุด และชุดอื่นๆ จํานวน ...................... ชุด (ถามี) 
 ๓. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน (ส.ถ ./ผ .ถ .  ๓๓)                

จํานวน .................... ฉบับ 
 ๔. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๔)    

ซึ่งมีผูมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จํานวน ..................... ฉบับ 
 ๕. ประกาศรายชื่อผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙/๑) จํานวน ...(ถามี)... ฉบับ 
 ๖. บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ..................... บัตร 
 ๗. ตนข้ัวบัตรเลือกตั้งท่ีใชในการลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................. บัตร 
 ๘. สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) จํานวน ................... ชุด 
 ๙. คูหาลงคะแนน จํานวน ................ คูหา 
 ๑๐ . วัสดุอุปกรณอื่นๆ (ระบุ) .......................... 

 
 
 
 
 

ส.ถ. ๑๖ 



 
 

- ๒ - 
 
 
 คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือผูท่ีไดรับมอบหมายไดตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งและรับ

มอบเอกสารหลักฐานตามรายการดังกลาวขางตนไวถูกตองแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) (ผูมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) (ผูมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) (ผูมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) ......................................... พยาน/เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................)  
 
 (ลงชื่อ) ......................................... พยาน/เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) 
 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจาหนาท่ีนับคะแนน 
          (.......................................)เลือกตั้งฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร (ผูรับมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจาหนาท่ีนับคะแนน 
          (.......................................)เลือกตั้งฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร (ผูรับมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจาหนาท่ีนับคะแนน 
          (.......................................)เลือกตั้งฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร (ผูรับมอบ) 
 
 
        วันท่ี ........................ เดือน .................................. พ.ศ. ................. 
 
หมายเหต ุ  กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ีไมอาจรวมเดินทางไปสงหีบบัตรเลือกตั้งได คือ 
  ๑. ................................................................ เพราะเหตุ ...................................................... 
  ๒. ................................................................ เพราะเหตุ ...................................................... 
  ๓. ................................................................ เพราะเหตุ ...................................................... 
  ๔. ................................................................ เพราะเหตุ ...................................................... 

ส.ถ. ๑๖ 



 

 

รายงานการสงหีบบัตรเลอืกตั้ง  

และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตัง้ (ชื่อผูบริหารทองถิ่น) 
ท่ีเลือกตั้ง (ระบุสถานที่) หนวยเลือกตั้งท่ี ............... ตําบล/แขวง.................... 

อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

 
 
 วันนี้ (วันท่ี ............... เดือน ......................... พ.ศ. ...........) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

จํานวน ......... คน (ไมนอยกวา ๓ คน) และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกตั้ง จํานวน ....... คน 

ไดนําหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ชื่อผูบริหารทองถิ่น) ออกจากท่ีเลือกตั้ง     

เวลา ............... น.และนํามามอบใหแกคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง

ฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร ณ ท่ี .............(ระบุสถานท่ีนับคะแนน) ตําบล/แขวง .............    

เทศบาล ............... อําเภอ/เขต .................... จังหวัด ..................... เมื่อเวลา ............ น. โดยใชเวลาเดินทาง

ท้ังหมด ............ ชั่วโมง .............. นาที (ใหลงเวลาเมื่อมาถึงสถานท่ีนับคะแนน) โดยมีรายการสงมอบ ดังนี้ 
 ๑. หีบบัตรเลือกตั้ง จํานวน ................ ใบ (ใสสายรัด หมายเลข ................) 

 ๒. ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙) ชุดหมายเหตุ การลงคะแนนเลือกตั้ง    

ใชลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................... ชุด และชุดอื่นๆ จํานวน ...................... ชุด (ถามี) 
 ๓. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน (ส.ถ ./ผ .ถ .  ๓๓)                

จํานวน .................... ฉบับ 
 ๔. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๔)    

ซึ่งมีผูมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จํานวน ..................... ฉบับ 
 ๕. ประกาศรายชื่อผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙/๑) จํานวน ...(ถามี)... ฉบับ 
 ๖. บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ..................... บัตร 
 ๗. ตนข้ัวบัตรเลือกตั้งท่ีใชในการลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................. บัตร 
 ๘. สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) จํานวน ................... ชุด 
 ๙. คูหาลงคะแนน จํานวน ................ คูหา 
 ๑๐. วัสดุอุปกรณอื่นๆ (ระบุ) .......................... 

 

 
 

ผ.ถ. ๑๖ 



 
 

- ๒ - 
 
 
 คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือผูท่ีไดรับมอบหมายไดตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งและ     

รับมอบเอกสารหลักฐานตามรายการดังกลาวขางตนไวถูกตองแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) (ผูมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) (ผูมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) (ผูมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) ......................................... พยาน/เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................)  
 
 (ลงชื่อ) ......................................... พยาน/เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) 
 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจาหนาท่ีนับคะแนน 
          (.......................................)เลือกตั้งฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร (ผูรับมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจาหนาท่ีนับคะแนน 
          (.......................................)เลือกตั้งฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร (ผูรับมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งหรือเจาหนาท่ีนับคะแนน 
          (.......................................)เลือกตั้งฝายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร (ผูรับมอบ) 
 
 
        วันท่ี ........................ เดือน .................................. พ.ศ. ................. 
 
หมายเหต ุ  กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ีไมอาจรวมเดินทางไปสงหีบบัตรเลือกตั้งได คือ 
  ๑. ................................................................ เพราะเหตุ ...................................................... 
  ๒. ................................................................ เพราะเหตุ ...................................................... 
  ๓. ................................................................ เพราะเหตุ ...................................................... 
  ๔. ................................................................ เพราะเหตุ ...................................................... 

ผ.ถ. ๑๖ 



 
 

 

รายงานการสงหีบบัตรเลอืกตั้ง  

และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิน่ (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
ณ สถานท่ีนับคะแนน (ระบุสถานที่)  

ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

 
 
 วันนี้ (วันท่ี ............... เดือน ......................... พ.ศ. ........... เวลา ............... น.) คณะกรรมการนบั

คะแนนเลือกตั้ง ไดนําหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง......................................... 

มอบใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

 ๑. หีบบัตรเลือกตั้ง จํานวน ................ ใบ (ใสสายรัด หมายเลข .....................) 
 ๒. ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙) ชุดหมายเหตุ การลงคะแนนเลือกตั้ง    

ใชลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................... ชุด และชุดอื่นๆ จํานวน ...................... ชุด (ถามี) 
 ๓. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน (ส.ถ ./ผ .ถ .  ๓๓)                

จํานวน .................... ฉบับ 
 ๔. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๔)    

ซึ่งมีผูมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จํานวน ..................... ฉบับ 
 ๕. ประกาศรายชื่อผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙/๑) จํานวน ...(ถามี)... ฉบับ 
 ๖. บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ..................... บัตร 
 ๗. ตนข้ัวบัตรเลือกตั้งท่ีใชในการลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................. บัตร 
 ๘. สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) จํานวน ................... ชุด  
 ๙. แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓) จํานวน ................... ฉบับ 

 ๑๐. ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔) จํานวน ................... ฉบับ 
 ๑๑. สมุดรายงานประจําสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๙) จํานวน ............ ชุด  
 ๑๒. คูหาลงคะแนน จํานวน ................ คูหา 
 ๑๓. วัสดุอุปกรณหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ...................................................................... 

 
 
 

ส.ถ. ๑๖/๑ 



 
 

- ๒ - 
 
 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายได

ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งและรับมอบเอกสารหลักฐานตามรายการดังกลาวขางตนไวถูกตองแลว จึงลงลายมอื

ชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ) .........................................  ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (.......................................)  (ผูมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (.......................................)  (ผูมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการนับคะแนนเลอืกตั้ง 
          (.......................................)  (ผูมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) .........................................  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
                              ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูแทน 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                              หรือผูแทน 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                              หรือผูแทน 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 
 
  
        วันท่ี ........................ เดือน .................................. พ.ศ. ................. 

 

 
 
 
 
 
 

ส.ถ. ๑๖/๑ 



 

 

รายงานการสงหีบบัตรเลอืกตั้ง  

และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตัง้ผูบริหารทองถิ่น (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
ณ สถานท่ีนับคะแนน (ระบุสถานที่)  

ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

 
 
 วันนี้ (วันท่ี ............... เดือน ......................... พ.ศ. ........... เวลา ............... น.) คณะกรรมการนบั

คะแนนเลือกตั้ง ไดนําหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง......................................... 

มอบใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

 ๑. หีบบัตรเลือกตั้ง จํานวน ................ ใบ (ใสสายรัด หมายเลข .....................) 
 ๒. ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙) ชุดหมายเหตุ การลงคะแนนเลือกตั้ง    

ใชลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................... ชุด และชุดอื่นๆ จํานวน ...................... ชุด (ถามี) 
 ๓. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน (ส.ถ ./ผ .ถ .  ๓๓)                

จํานวน .................... ฉบับ 
 ๔. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๔)    

ซึ่งมีผูมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จํานวน ..................... ฉบับ 
 ๕. ประกาศรายชื่อผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙/๑) จํานวน ...(ถามี)... ฉบับ 
 ๖. บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ..................... บัตร 
 ๗. ตนข้ัวบัตรเลือกตั้งท่ีใชในการลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................. บัตร 
 ๘. สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) จํานวน ................... ชุด  
 ๙. แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓) จํานวน ................... ฉบับ 

 ๑๐ . ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔) จํานวน ................... ฉบับ 
 ๑๑. สมุดรายงานประจําสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๙) จํานวน ............ ชุด  
 ๑๒.  คูหาลงคะแนน จํานวน ................ คูหา 
 ๑๓.  วัสดุอุปกรณหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ...................................................................... 
 
 
 
 

ผ.ถ. ๑๖/๑ 



 
 

- ๒ - 
 
 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายได

ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งและรับมอบเอกสารหลักฐานตามรายการดังกลาวขางตนไวถูกตองแลว จึงลงลายมอื

ชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ) .........................................  ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (.......................................)  (ผูมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (.......................................)  (ผูมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการนับคะแนนเลอืกตั้ง 
          (.......................................)  (ผูมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) .........................................  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
                              ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูแทน 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                              หรือผูแทน 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                              หรือผูแทน 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 
 
  
        วันท่ี ........................ เดือน .................................. พ.ศ. ................. 

 

 

 
 
 
 
 

ผ.ถ. ๑๖/๑ 



 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

เร่ือง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 
อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

 
 
 ตามท่ีไดมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) กรณี (ครบวาระ/แทนตําแหนงท่ีวาง) 

จํานวน ......... คน เมื่อวันท่ี ........ เดือน ............... พ.ศ. .... นั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๗) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ 

(๑๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๙๕ 

แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๑๘๙         

ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมคร้ังท่ี .../.... เมื่อวันท่ี ... เดือน ............. พ.ศ. .... 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี เขตเลือกตัง้ท่ี ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผูไดรับเลอืกตั้ง หมายเหต ุ

 
 
 
 

   

ฯลฯ 

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ............ เดือน ........................ พ.ศ. ....... 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี ............ เดือน ..................... พ.ศ. ....... 

 
              (ลงชื่อ).......................................... 
                  (........................................) 
                ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗ 



 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

เร่ือง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 
อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

(บางสวน) 

 
 
 ตามท่ีไดมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาทองถิ่น) กรณี (ครบวาระ/แทนตําแหนงท่ีวาง) จํานวน ..... คน 

เมื่อวันท่ี ........ เดือน ............... พ.ศ. .... นั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๗) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ 

(๑๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๙๕ 

แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๑๘๙         

ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมคร้ังท่ี .../.... เมื่อวันท่ี ... เดือน ............. พ.ศ. .... 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง (บางสวน) ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี เขตเลือกตัง้ท่ี ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผูไดรับเลอืกตั้ง หมายเหต ุ

 
 
 
 

   

ฯลฯ 

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ............. เดือน ...................... พ.ศ. ....... 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี ............ เดือน ..................... พ.ศ. ....... 
 
              (ลงชื่อ).......................................... 
                  (........................................) 
                ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗/๑ 



 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

เร่ือง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 
อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

(เพ่ิมเติม) 

 
 
 ตามท่ีไดมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) (ใหมหรือเพ่ิมเติมหรือแทนตําแหนงท่ีวาง)        

จํานวน ....... คน เมื่อวันท่ี ........ เดือน ............... พ.ศ. .... นั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๗) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ 

(๑๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๙๕ 

แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๑๘๙         

ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมคร้ังท่ี .../.... เมื่อวันท่ี ... เดือน ............. พ.ศ. .... 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศผลการเลือกตั้ง (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี เขตเลือกตัง้ท่ี ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผูไดรับเลอืกตั้ง หมายเหต ุ

 
 
 
 

   

ฯลฯ 

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ........... เดือน .................... พ.ศ. ....... 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี ............ เดือน ..................... พ.ศ. ....... 

 
              (ลงชื่อ).......................................... 
                  (........................................) 
                ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗/๒ 



 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

เร่ือง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 
อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

 
 
 ตามท่ีไดมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) กรณี (ครบวาระ/แทนตําแหนงท่ีวาง) 

จํานวน ....... คน เมื่อวันท่ี ........ เดือน ............... พ.ศ. .... นั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๗) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ 

(๑๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๓๒ เร่ือง อํานาจ

หนาท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันท่ี ๓๐ 

กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และขอ ๑๘๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมคร้ังท่ี .../.... 

เมื่อวันท่ี ... เดือน ............. พ.ศ. .... คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี เขตเลือกตัง้ท่ี ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผูไดรับเลอืกตั้ง หมายเหต ุ

 
 
 
 

   

ฯลฯ 

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. ........ 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี ............ เดือน ..................... พ.ศ. ....... 

 
              (ลงชื่อ).......................................... 
                  (........................................) 
                ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗/๓ 



 
 
ท่ี ..................                สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัด 
                                          ......................................................................... 
                                          .......................................................................... 

 
                                   วันท่ี ........... เดือน ......................... พ.ศ. .................. 
 
เร่ือง  แจงผลการไดรับเลือกตัง้เปน (สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน) 
 
เรียน  ................................................. 
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง ผลการเลือกตัง้ (สมาชิกสภาทองถ่ินหรือ 
   ผูบริหารทองถ่ิน) 

 
   สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .......................... ขอสงประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง ผลการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. .........) ซึ่งประกาศวาทานไดรับเลือกตั้งเปน 

(สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน) มาเพ่ือโปรดทราบ 
 
   อนึ่ง ขอใหทานยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง ซึ่งรับรองความถูกตองพรอมท้ัง

หลักฐานท่ีเกี่ยวของใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายใน

เกาสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ .  ๒๕๔๕ หากทานไมดําเนินการจะมีความผิดตามมาตรา ๑๑๗              

แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตองระวางโทษจําคุก    

ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                
               (............................................) 
              ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด....................... 

             
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๘ 



 

 
 
 

ทะเบียน (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) เขตเลือกตั้งที่ ......... อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด ...................... 
 
 

ตําบล/

เทศบาล/

อําเภอ 

เขต

เลือกตั้งที่ 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล อายุ ว/ด/ป

เกิด 
ที่อยู วุฒิการศึกษา อาชีพ วันเลือกตั้ง จําหนาย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 
                      (ลงชื่อ) ..................................................... ผูบันทึก 
                       (...................................................) 
 

                              (ลงชื่อ) ..................................................... ผูตรวจสอบ 
                       (...................................................) 

                     ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดั...................................... 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๙ 



 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 
เร่ือง งดการลงคะแนนกอนวันเลอืกตัง้ 

 
 
 ตามท่ีไดประกาศใหมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ในวันท่ี ........ เดือน ............... 

พ.ศ. .... และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดให (ระบุสถานท่ี) เปนท่ี

เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งท่ี ........... หมูท่ี ............. ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต .......................... 
จังหวัด ............................ นั้น 

 เนื่องจากบริเวณหนวยเลือกตั้งดังกลาวไดเกิดเหตุ               จลาจล            อุทกภัย            อัคคีภัย     
        เหตุสุดวิสัยอื่น ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมสามารถใชสิทธิเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งได ฉะนั้น อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน              

พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๑๘๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน         

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอประกาศงดการลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ 

ของหนวยเลือกตั้งท่ี ........... หมูท่ี ............. เขตเลือกตั้งท่ี ................  (ถามี) ตําบล/แขวง .......................       

อําเภอ/เขต .......................... จังหวัด ............................ 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๐ 



 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี .................... 

เขตเลือกตัง้ท่ี ....... ตําบล/แขวง .................... อําเภอ/เขต ................... จังหวัด .................. 
เร่ือง งดการลงคะแนนในวนัเลอืกตัง้ 

 
 
 เนื่องจากไดเกิดเหตุการณ         จลาจล           อุทกภัย          อัคคีภัย           เหตุสุดวิสัยอื่น   
ในหนวยเลือกตั้งท่ี ......... เขตเลือกตั้งท่ี .......... (ถามี) ตําบล/แขวง ................... อําเภอ/เขต....................... 

จังหวัด ............................ ในวันเลือกตั้ง ทําใหการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนี้ไมสามารถกระทําได 

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๑๘๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี. ... ... .            

เขตเลือกตั้งท่ี ........... (ถามี) ตําบล/แขวง ................ อําเภอ/เขต .......................... จังหวัด ............................           
จึงประกาศใหงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนี้ 

 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
                           ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๑ 



 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 
เร่ือง ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเลอืกตัง้ใหม 

 
 
 ตามท่ีไดประกาศงดการลงคะแนนในหนวยเลือกตั้งท่ี ........... เขตเลือกตั้งท่ี ............(ถามี) 

ตําบล/แขวง........... อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ............................. ดังกลาว เนื่องจาก 

...............................................   และไดรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดทราบแลว บัดนี้    เหตุดงักลาวไดสงบลงแลว นั้น 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๑๘๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .......................        

ในการประชุมคร้ังท่ี ......../........... เมื่อวันท่ี ........ เดือน ...................... พ.ศ. ......... 
 จึงกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งท่ี .... เขตเลือกตั้งท่ี ..... (ถามี) ตําบล/แขวง ........... 

อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ................................ ในวันท่ี ........... เดือน ...................... พ.ศ. .......... 

ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. 

 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๒ 



 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

เขตเลือกตัง้ท่ี ....... อําเภอ/เขต ................... จังหวัด .................. 
เร่ือง งดการนับคะแนนเลอืกตัง้ (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

 
 
 เนื่องจากไดเกิดเหตุการณ         จลาจล           อุทกภัย          อัคคีภัย           เหตุสุดวิสัยอื่น   
ในสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้งท่ี (ระบุสถานท่ี) เขตเลือกตั้งท่ี .......... (ถามี) ตําบล/แขวง ...................                

อําเภอ/เขต..................... จังหวัด ......................... ในการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ........ เดือน .................. พ.ศ. ......

ทําใหไมสามารถทําการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ สถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้งดังกลาวได 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๑๘๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย      

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรืออผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

การเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชื่อ) ในการประชุมคร้ังท่ี ......./.........          

เมื่อวันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. .........จึงประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งของสถานท่ีนับคะแนน        

(ระบุสถานท่ี) เขตเลือกตั้งท่ี .......... (ถามี) ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ..........................      

จังหวัด ............................  
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๓ 



 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัด ............................... 

เร่ือง กําหนดวันและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

 
 
 ตามท่ีผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชื่อ) ไดประกาศ

งดการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ิน) เขตเลือกตั้งท่ี ......(ถามี) ตําบล/แขวง .................. 

อําเภอ/เขต .......................... จังหวัด ............................. เมื่อวันท่ี ....... เดือน ................ พ.ศ. ....             

ในการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ........ เดือน .............. พ.ศ. .... เนื่องจาก ...................................................... นั้น   

 อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๑๘๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ .ศ.  ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ในการประชุมคร้ังท่ี ......./.... เมื่อวันท่ี ...... เดือน ............. พ.ศ. .... 

จึงประกาศใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งในวันท่ี ..... เดือน .......... พ.ศ. .... ณ สถานท่ีนับคะแนน ..................... 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
               ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ............................. 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๔ 



    

                                                                         

ใบสมคัรรับเลือกตั้ง 

............................................... 
เขตเลอืกตัง้ท่ี ..... (ถาม)ี อําเภอ/เขต .................... 

จังหวดั ............................................... 

_______________ 

   ใบรับสมัครลําดับที่ ......... (สําหรับเจาหนาที่กรอกภายหลังการออกใบรับสมัคร) 
(๑)  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................ 
(๒) สัญชาติ ........................ อายุ ................. ป 
(๓)  เลขประจําตัวประชาชน      
(๔)  เกิดวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ......... 
(๕)  สถานทีเ่กิด .(ระบุสถานท่ี).หรือบานเลขที่ ... หมูที่ ....  
 ตรอก ............. ซอย .................... ถนน ............... 
 ตําบล/แขวง .................. อําเภอ/เขต ................... 
 จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ............... 
(๖)  ที่อยูปจจุบัน(ตามทะเบียนบาน)บานเลขที่ ....... หมูที่ .... ตรอก ............. ซอย ............. ถนน ................. 
 ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ................................... 
 รหัสไปรษณยี ................................... โทรศัพท ............................... โทรสาร .................................. 
(๗)  สถานที่ติดตอ ................. หมูที่ ......... ตรอก .................... ซอย ...................... ถนน ...................... 
 ตําบล/แขวง ................. อําเภอ/เขต ................... จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย ................ 
 โทรศัพท ............................... โทรสาร .................................. โทรศัพทมือถือ ................................. 
(๘)  บิดาชื่อ ............................................... สัญชาติ ......................... 
(๙)  มารดาชื่อ ........................................... สัญชาติ ......................... 
(๑๐) คูสมรสชื่อ ........................................... สัญชาติ ......................... 
(๑๑)  คุณวฒุิการศึกษา 
 (๑๑.๑)  ระดบัประถมศึกษา ระดับ ................................... สถานศึกษา .......................................... 
  สําเร็จการศึกษาเมื่อป ............................................ 
 (๑๑.๒)  ระดบัมัธยมศึกษา ระดับ .................................... สถานศึกษา .......................................... 
  สําเร็จการศึกษาเมื่อป ............................................ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

รูปถายหรือรปูภาพ 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕ 

ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น



ช่ือสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น

(ใบตอ) 
- ๒ - 

 
 (๑๑.๓)  ระดบัอุดมศึกษา 
  -   ระดับปริญญาตรี  .................... สาขา ................. สถานศึกษา .................................. 
   สําเร็จการศึกษาเมื่อป ................................................................................................. 
  -   ระดับปริญญาโท ...................... สาขา ................. สถานศึกษา .................................. 
   สําเร็จการศึกษาเมื่อป ................................................................................................. 
  -   ระดับปริญญาเอก .................... สาขา ................. สถานศึกษา .................................. 
   สําเร็จการศึกษาเมื่อป ................................................................................................. 
(๑๒)  อาชีพกอนสมัครรับเลือกตั้ง .............................................................. 
(๑๓)  เคยดํารงตําแหนง (ถามี) (ระบุสมาชิกสภาทองถ่ิน/ผูบริหารทองถ่ิน/สมาชิกรัฐสภา) ครั้งสุดทายเมื่อป พ.ศ. ...... 
(๑๔)  คณุสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๔๔ (๓) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ 
 (๑๔.๑)  มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สมัครเปนเวลาติดตอกันหนึ่งป 

ตั้งแตวันที่ ............ เดือน ................... พ.ศ. ..... ถึง วันที่ ............... เดือน ...................... พ.ศ. ......... หรือ 
 (๑๔.๒)  ไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่ให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเวลาติดตอกันสามปตั้งแต พ.ศ. ...... ถึง พ.ศ. ..... 
(๑๕)  คุณสมบัติอื่นตามมาตรา ๔๔ (๔) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ถามี)    

คือ ............................................................................................................................................................... 
  ขาพเจาขอสมัครรับเลือกตั้ง .......................................... เขตเลือกตั้งที่ ......... (ถามี) 

อําเภอ/เขต.................. จังหวัด ..................... สังกัดกลุม ............ (ถามี) และขาพเจาขอรับรองวา 

ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินและไมมีลักษณะ

ตองหามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................... ผูสมัคร 
(..................................................) 

ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน ................. พ.ศ. ..... 
 
คําเตือน  ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดวาภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง ผูสมัครตองยื่นบัญชี

รายรับและรายจายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกตองพรอมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวน

ตามความจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหากไมดําเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 

๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕ 



 
 

บันทึกการใหถอยคําของผูสมัครรับเลือกตั้ง (ชือ่สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 
      ที่ .................................... 
    วันที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. ........... 
 
  ขาพเจา ........................................................................................................ ขอใหถอยคําดวย

ความสัตยจริงตอ ....................................... ตําแหนง ..................................... ดังตอไปนี้ 
  ๑.  ถาม ทานใชหลักฐานใดบางมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
  ตอบ  ขาพเจาไดนําหลักฐานที่ขาพเจาไดรับรองแลวประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังน้ี 
(๑) .................................... (๒) .................................... (๓) ....................................                  

(๔) .................................... (๕) .................................... ฯลฯ 
  ๒.  ถาม ทานยืนยันรับรองความถูกตองของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม 
   ตอบ  ขาพเจาขอยืนยันรับรองความถูกตองของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเปนจริงทุก

ประการ 
  ๓.  ถาม ทานไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส./ส.ว.) ครั้งหลังสุดในเขตเลือกตั้งที่ทานมีชื่ออยูในบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม (ตอบขอ (๑) หรือขอ (๒) หรือขอ (๓) เพียงขอเดียว) 
   ตอบ (๑)  ขาพเจาขอยืนยันวาไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง  ส.ส. หรือ  ส.ว. ครั้งหลังสุด 

เม่ือวันที่ .......................... เดือน ................. พ.ศ. ............ จริง 
     (๒)  ขาพเจาไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง  ส.ส. หรือ  ส.ว. ครั้งหลังสุด แตไดไป

แจงเหตุจําเปนที่ไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งไดตอ (  นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น   ) แลว 
     (๓)  ขาพเจาไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง เน่ืองจากมีลักษณะตองหามในวันเลือกตั้ง 
  ๔.  ถาม ทานไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.) ครั้งหลังสุดในเขตเลือกตั้งที่ทานมีชื่ออยูใน

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม (ตอบขอ (๑) หรือขอ (๒) หรือขอ (๓) เพียงขอเดียว) 
   ตอบ (๑)  ขาพเจาขอยืนยันวาไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง  ส.ถ. หรือ  ผ.ถ. ครั้งหลังสุด 

เม่ือวันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. ............ ของการเลือกตั้ง ........ (ระบุ) ........ จริง 
     (๒)  ขาพเจาไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง  ส.ถ. หรือ  ผ.ถ. ครั้งหลังสุด แตไดไป

แจงเหตุจําเปนที่ไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งไดตอ (  นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น   ) แลว 
     (๓)  ขาพเจาไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง เน่ืองจากมีลักษณะตองหามในวันเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕ 



ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ 

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ 

 
- ๒ - 

 
  ๕.  ถาม ทานมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน (    ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น   ) 

และไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของใช

หรือไม 
   ตอบ ใช 
  หากขาพเจาฯ แจงขอความอันเปนเท็จในบันทึกการใหถอยคํานี้หรือใชหลักฐานอันเปนเท็จ

ขาพเจาทราบดีวาจะถูกดําเนินคดีฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๓๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ขอความขางตนนี้ไดอานใหขาพเจาฟงแลว ขอรับรองวาถูกตองและใชยืนยันในชั้นศาลไดดวย 

จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

(ลงชือ่) ............................................. (ผูใหถอยคํา) 
                           (..........................................) 

 
                (ลงชื่อ) ............................................. (ผูสอบสวน) 

                                                                   (..........................................) 
 

      (ลงชือ่) ............................................. (ผูเขยีน/จด/อาน) 
                                                                (..........................................) 
 
  คําส่ังผูอาํนวยการการเลอืกตั้งประจาํ (...............................................................) 

 รับใบสมคัร และออกใบรับลาํดับที่ ..................... 
 ไมรับใบสมคัร เพราะ ................................................. 

 
   (ลงชือ่) .................................................................. 
                              (...............................................................) 
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (...................................................................) 
   วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 

 
 
 
  
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕ 



ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง ( ............................................................. ) 
__________________ 

 
 ใบรับลาํดับที ่........................ 
  ไดรับใบสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .................................................................................. 

ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งเปน (  ชื่อสมาชิกสภาทองถิ่น/ผูบริหารทองถิ่น  ) เขตเลือกตั้งที่ .... (ถามี) อําเภอ/เขต ............ 

จังหวัด ............... สังกัดกลุม ................. (ถามี) พรอมทั้งคาธรรมเนียมการสมัครจํานวน ................. บาท 

ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ .................... เลขที่ ................... ลงวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .............. 

รูปถายจํานวน .......... รูป รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครแลว เม่ือวันที่ ......... เดือน ..................... 

พ.ศ. .................... เวลา ....................น. 
 
 
 

                                (ลงชื่อ) .................................................................. 
                                          (...............................................................) 

                      ผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจาํ (....ประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชือ่.....) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๖ 



ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ 

 
 
 
 
 

ประกาศผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํ (............................................................. ) 
อําเภอ/เขต ...................................... จังหวดั ...................................... 

เรื่อง บัญชรีายชื่อผูสมัครรบัเลือกตัง้ ( .....ชื่อสมาชิกสภา/ผูบรหิารทองถ่ิน.....) 
ที่ไดรับสมคัรรับเลือกตั้งและไมไดรับสมคัรรับเลอืกตั้ง 

เขตเลอืกตัง้ที่ ................. (ถามี) 
_________________ 

 
ลําดับ หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อตวั - ชื่อสกุล ท่ีอยู หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (รับสมัคร/ไมรับสมัคร) 

ฯลฯ 

 
ประกาศ ณ วนัที่ .................... เดอืน ............................ พ.ศ. ............. 

 
 

(ลงชือ่ ) ....................................................... 
            (......................................................) 

        ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํ( ....................................................................) 
 
 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๗ 



ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ 

ช่ือสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น 

ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิน่

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ

 
 
 
 
 

ประกาศผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํ (.......................................................................) 
อําเภอ/เขต ..................... จังหวดั ............................. 

เรื่อง ชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ................................................. 

_____________________ 
 
  ดวย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..................................................................................... อายุ ..........ป 

อยูบานเลขที่ ......... หมูที่ ........ ตรอก ............... ซอย .................. ถนน .................. ตําบล/แขวง ..................... 

เขตเลือกตั้งที่ ............ (ถามี) อําเภอ/เขต .................... จังหวัด ........................ ไดสมัครรับเลือกตั้งเปน         

(ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ิน) เขตเลือกตั้งที่ ....... (ถามี) อําเภอ/เขต ................... จังหวัด ............................. 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศชื่อบุคคลดังกลาวเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง (..........................................) 

เขตเลือกตั้งที่ ............. (ถามี) อําเภอ/เขต ................... จังหวัด ................... และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่ใช

ลงคะแนน ดังน้ี 
 

(ชื่อตัว-ชื่อสกุล) ................................................................. 
 

หมายเลขประจําตัวผูสมัคร 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. ....... 
(ลงชือ่) ...................................... 

                           (....................................) 
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา.................................................. 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๘ 

ตัวเลขอารบคิ

 
 
 
 
 
 

รูปถายหรือรปูภาพ 
ขนาด ๘.๕x๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น 

ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวัด ................................................... 
เรื่อง กําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกตัง้ของผูสมัคร (.................................................) 

______________________ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๑๐๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ................ จึงออก

ประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกตั้ง (..................................................................... ) ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  เม่ือไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้ง คาใชจายใหเปนไปตามประกาศนี้ ดังน้ี 
  (๑)  การเลือกตั้งเน่ืองมาจากการครบวาระการดํารงตําแหนง คาใชจายใหนับรวมคาใชจาย    
ที่เกิดขึ้นภายในหกสิบวันกอนครบวาระการดํารงตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 
  (๒)  การเลือกตั้งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระการดํารงตําแหนง คาใชจายใหนับตั้งแตวันที่

มีประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
  ขอ ๒  ผูสมัครแตละคนตองใชจายในการเลือกตั้งไดไมเกิน 
  (๑)  สมาชิกสภาทองถ่ิน  จํานวน ...................... บาท (ตัวอักษร) 
  (๒)  ผูบริหารทองถ่ิน จํานวน ...................... บาท (ตัวอักษร) (ถามี) 
  ขอ ๓  ใหถือจํานวนเงินคาใชจายตามขอ ๒ เปนหลักจนกวาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดไดมีประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจายขึ้นใหม 
  ขอ ๔  ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม ผูสมัครแตละคนตองใชจายในการเลือกตั้งใหมไมเกิน ๑   

ใน ๓ ของขอ ๒ 
  (๑)  สมาชิกสภาทองถ่ิน  จํานวน ...................... บาท (ตัวอักษร) 
  (๒)  ผูบริหารทองถ่ิน จํานวน ...................... บาท (ตัวอักษร) (ถามี) 
  ขอ ๕  การใชจายในการเลือกตั้งมีไดตามรายการ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  คาใชจายในการสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๒)  คาจางแรงงานทุกประเภทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งตองไมขัดกับสภาพความเปนจริงตาม

สภาพของแตละทองถ่ิน 
  (๓)  คาเชา และคาตกแตงสถานที่ 
  (๔)  คาเชายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาใชจายในการเดินทาง 
  (๕)  คาจัดซื้อหรือเชาวัสดุและอุปกรณสําหรับใชในการหาเสียงเลือกตั้ง 
  (๖)  คาโฆษณาในสื่อตางๆ 
  (๗)  คาจัดทําปาย เอกสาร ส่ิงพิมพตางๆ ที่ใชในการโฆษณาหาเสียง 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๙ 



- ๒ - 

 
  (๘)  คาสาธารณูปโภคและคาไปรษณียากร 
  (๙)  คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ไมขัดตอกฎหมาย หรือเปนเหตุใหการ

เลือกตั้งไมสุจริต 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน .................... พ.ศ. ........ 

     (ลงชื่อ) ......................................... 
               (......................................) 
                ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .....................   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๙ 



ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น 

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ

 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจงัหวัด ............................................ 
เรื่อง รายงานคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร (.......................................................) 

______________________ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๑๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายการคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้งเปน         

(   ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ิน   ) ในการเลือกตั้ง เม่ือวันที่ .......... เดือน ................ พ.ศ. ............ ดังน้ี 
  ชื่อผูสมัคร ....................................................................... 
  หมายเลขประจําตัว .......................................................... 
  ...................................................................................... 
ผูสมัครรับเลือกตั้งไดรายงานคาใชจายในการเลือกตั้ง เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน .................................. บาท 

(ตัวอักษร) ............................... 
  รายละเอียดปรากฏตามรายงานแสดงรายรับและรายจายของผูสมัครรับเลือกตั้งทายประกาศนี้ 
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน .................... พ.ศ. ........ 

     (ลงชื่อ) ......................................... 
               (......................................) 
                ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .....................   
 
 

 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๐ 



 
 
 

ที่ ............................................ 
    วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ................... 

เรื่อง  สงรายงานแสดงรายรบัและรายจาย 
เรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั ........................ 
  ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ....................... นามสกลุ .................... ผูสมัครรับเลือกตั้ง

เปน ........................................................ หมายเลขประจาํตัว ....................... อําเภอ/เขต ................................... 

จังหวัด ....................................... ตามที่ไดประกาศใหมีการเลือกตั้ง เม่ือวันที่ ............... เดอืน ......................... 

พ.ศ. ......... ขอสงรายงานแสดงรายรับและรายจาย ซึ่งมีรายละเอยีดดังน้ี 
 

รายงานแสดงรายรบัและรายจาย 
ตั้งแต วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. ......... ถึง วันที ่........ เดอืน ..................... พ.ศ. ........... 

 ๑.  แสดงรายรับและรายจาย 
   รายรับ  จํานวน ............................... บาท 
  รายจาย  จํานวน ............................... บาท 
  -  รายการจายจริง จํานวน ............................... บาท 
  -  รายการคางจาย จาํนวน ............................... บาท 
   รวมเปนคาใชจายทั้งส้ิน จํานวน ............................... บาท 
 ๒.  บัญชรีายรบัและรายจาย 
  บัญชีรายรับ จํานวน ............................... หนา/แผน 
  บัญชีรายจาย จํานวน ............................... หนา/แผน 
 ๓.  เอกสารหลักฐาน  
  เอกสารหลักฐานประกอบบญัชรีายรับ จํานวน ............................... หนา/แผน 
  เอกสารหลักฐานประกอบบญัชรีายจาย 
  -  รายการจายจริง จํานวน ............................... หนา/แผน 
  -  รายการคางจาย จํานวน ............................... หนา/แผน 
 
ขอรับรองวารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถกูตองครบถวนเปนจรงิทุกประการ 
 

(ลงชือ่) ..................................................... ผูสมัคร 
(......................................................) 

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๐ 



ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น

 
บัญชีรายรับ 

ชี่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ...............................นามสกุล............................... 
ผูสมัครรับเลือกตั้ง (.....................................................) 

 
วัน/เดือน/ป เลขที่เอกสาร รายการ จํานวนเงิน  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  รวม   

 
 ขอรบัรองวารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกตองครบถวนเปนจรงิทกุประการ 
 

(ลงชือ่) ..................................................... ผูสมัคร 
(......................................................) 

วันที่ ............../....................../............... 
 

                                บัญชรีายรับหนา ................... จากจํานวน ................... หนา 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๐ 



ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น

 
 

บัญชีรายจาย 
ชี่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ...............................นามสกุล............................... 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง (.....................................................) 
 

วัน/เดือน/ป เลขที่เอกสาร รายการ จํานวนเงิน  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  รวม   

 
 ขอรบัรองวารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกตองครบถวนเปนจรงิทกุประการ 
 

(ลงชือ่) ..................................................... ผูสมัคร 
(......................................................) 

วันที่ ............../....................../............... 
 

                                                    บัญชรีายจายหนา ................... จากจาํนวน ................... หนา 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๐ 



 
ใบรบัรองการจายเงนิ 

 
ที่ ................................................ 

วันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. ............. 

 
  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..................................... นามสกุล ................................... 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง ....ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น.... อยูบานเลขที่ ................... ตําบล/แขวง ..................... 

อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. จายเงินใหกับ .............................................................. 

ดังรายการตอไปนี้ 
 

    ลําดบั                                      รายการ จํานวนเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

                            ตัวอกัษร                                      รวม   
 
 

(ลงชือ่) ............................................. ผูจายเงิน/ผูสมัคร 
                                                                   (............................................) 
 
 
 

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๐ 



ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น 

 
(ดานหนา) 

 (สวนที่ ๑) 

หนังสือแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

เขียนที่ .................................. 
วันที่ ........... เดือน ..........................พ.ศ. .................. 

เรียน  นายทะเบียนอาํเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน 
  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ...................................................................................................

เลขประจาํตัวประชาชน  -  -  -  -  อายุ .................................. ป 

อยูบานเลขที่ ............. หมูที่ ........... ตรอก ........................... ซอย ........................... ถนน .................................. 

ตําบล/แขวง .......................................... อาํเภอ/เขต ...................................... จังหวดั ........................................ 
  ขอแจงวาขาพเจามีเหตุทีไ่มอาจไปใชสิทธิเลือกตัง้ (...................................................) 
ในวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ........... เน่ืองจาก 

  (๑)  เจ็บปวย ไมวาถึงขนาดตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม   (๒)  มีรางกายทุพลภาพจนไมสะดวกในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
  (๓)  มีอายุเกินเจ็ดสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง   (๔)  ไมอยูในภูมิลําเนาในเวลาเลือกตั้ง 
  (๕)  มีกิจธุระจําเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นทีไ่กลจากที่เลือกตั้ง   (๖)  เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
  (๗)  มีถ่ินที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวาหน่ึงรอยกิโลเมตร   (๘)  ไดรับคําส่ังจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้ง 
  (๙)  มีเหตุสุดวิสัย เชน อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิทกุประการ 
 

(ลงชือ่) ..................................... ผูแจงเหตุ 
                                                                       (....................................) 

 

 ตัดตามเสนนี้       (สวนที่ ๒) 
หนังสือตอบผลการพจิารณาการแจงเหต ุ

  เรียน .................................. (ผูแจงเหตุ) 

    บานเลขที่ ........................ หมูที่ .......... ตรอก ................... ซอย ...................... 
    ถนน ................. ตาํบล/แขวง .......................... อาํเภอ/เขต ............................ 
    จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณยี ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๑ 

สําหรับผูแจงเหตุกรอกขอความเพื่อจาหนาซองถึงตัวผูแจง



ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ 

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ 

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ 

 
 

(ดานหลัง) 
(สวนที่ ๑) 

บันทึกของผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจาํ (...........................................................) 

วันที่ ............. เดือน .................. พ.ศ. ................ 

  ไดตรวจสอบแลวผูแจงมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยที่ ........................................... 

เขตเลือกตั้งที่ .............. หมูที่ ................... ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ......................................... 

จังหวัด ...................................... พิจารณาเหตุที่แจงแลว 
 มีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ 
 ไมมีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ 
 แจงใหผูแจงทราบ เม่ือวันที่ .... เดือน ................พ.ศ. .... 

 

(ลงชื่อ) ............................................ 
           (.........................................) 

       นายทะเบียนอาํเภอ/ทองถ่ิน .............................................. 
ทําการแทนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (..............................................................) 

 
 
 
 

 
 ตัดตามเสนนี้                                                                                          (สวนที่ ๒) 

หนังสือตอบผลการพจิารณาการแจงเหต ุ
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ........ 

  ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................................ ไดแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิ

เลือกตั้ง (   ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น   ) ในวันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .............. น้ัน 
  ไดพิจารณาแลวเห็นวา 

 มีเหตผุลอนัจาํเปนเพียงพอ 
 ไมมีเหตผุลอนัจําเปนเพยีงพอ 

  จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 (ลงชื่อ) ............................................ 
           (.........................................) 

       นายทะเบียนอาํเภอ/ทองถ่ิน .............................................. 
ทําการแทนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (..............................................................) 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๑ 

สําหรับบุคคลรับแจงเหตุ 



ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ 

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ 

ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํ ............................................................................ 
อําเภอ/เขต ................................ จังหวดั ................................... 

เรื่อง บัญชรีายชื่อผูเสียสิทธิตามกฎหมายวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถ่ินหรือผูบรหิารทองถ่ิน 
 

_______________________ 
 
  ตามที่ ได มีประกาศให มีการเลือกตั้ ง ( .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... ..)                  

เขตเลือกตั้งที่ ..................... เม่ือวันที่ ................... เดือน .................... พ.ศ. .................. น้ัน 
  ดวยปรากฏวามีผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งดังกลาวโดยไมแจงเหตุหรือแจงแลว 

แตมิใชเหตุจําเปนตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ซึ่งเปนผลทําใหผู น้ันเสียสิทธิ ตามมาตรา ๓๗        

แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ มีรายชื่อตามบัญชี

ทายประกาศนี้ 
  ประกาศ  ณ  วันที่ ................. เดอืน .................. พ.ศ. ......... 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................ 
           (.........................................) 

       นายทะเบียนอาํเภอ/ทองถ่ิน .............................................. 
ทําการแทนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (..............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๒ 



ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น 

 
 
 
 
 

บัญชีรายชือ่ผูไมไปใชสิทธิเลือกตัง้ .......................................................... 
เขตเลอืกตัง้ที่ ............................ โดยไมไดแจงเหตุหรือแจงแลวแตมิใชเหตจุาํเปน 

 
      ตําบล 
หมูบาน/ชุมชน ลําดับที่               ช่ือตัว-ช่ือสกุล   เพศ     เลขประจําตวั 

       ประชาชน 
ที่อยู (ตามบัญชีรายชื่อ 
   ผูมีสิทธิเลือกตั้ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 

ลงชื่อ .......................................... ผูพิมพ 
(......................................) 

 
 

ลงชื่อ .......................................... ผูตรวจสอบ 
(......................................) 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๒ 



 
 

 

 
 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี................. 
เขตเลือกตัง้ท่ี............อําเภอ/เขต...............จังหวัด.................... 

เร่ือง  จํานวนบัตรเลอืกตัง้กอนการลงคะแนน 
______________ 

 ดวยคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี............หมูท่ี.......ตําบล/แขวง......................... 

อําเภอ/เขต...............................ท่ีเลือกตั้ง................................เขตเลือกตั้งท่ี.......................              

ไดตรวจนับบัตรเลือกตั้ง....(ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น)..... ท่ีไดรับมาแลวท้ังหมดมีจํานวน ......... บัตร 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ............. เดือน ................... พ.ศ. .... 

 

ลงชื่อ .............................................. 
       (............................................) 

        ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (......................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (......................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (......................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
          (......................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (......................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (......................) 

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๓ 



 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ........... 
เขตเลือกตัง้ท่ี ....... อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .................... 

เร่ือง  รายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน 
______________ 

 ตามท่ีคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี. ..... ..... ..... ..... .....  หมู ท่ี ..... ..... .          

ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต............................. ท่ีเลือกตั้ง ............... เขตเลือกตั้งท่ี ..................

จังหวัด................. ไดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนนไวแลว และไดเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง     

....(ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น)..... ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันนี้  เปนตนมาแลว  นั้น 
 บัดนี้การลงคะแนนเลือกตั้งไดเสร็จส้ินลงแลว  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ดังนี้ 

๑. หนวยเลือกตั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง ....(ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น)..... ท่ีไดรับมา 

ท้ังหมดจํานวน................บัตร 
๒. ผูมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  จํานวน................บัตร 
๓. มีบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ  จํานวน................บัตร 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ............. เดือน ................... พ.ศ. .... 

 

ลงชื่อ .............................................. 
       (............................................) 

        ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
 
 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (......................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (......................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (......................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
          (......................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (......................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (......................) 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๔ 



 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

บันทึกแสดงผลการจับสลาก 
เพ่ือใหไดผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชกิสภา/ผูบริหารทองถิน่ (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและช่ือ)   

อําเภอ/เขต........................ จังหวัด..................... 
ท่ี.................................. 

วันท่ี...........เดือน........................ พ.ศ. ......... 

 ตามท่ีไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ิน (ประเภทองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและชื่อ) เมื่อวันท่ี..........เดือน................... พ.ศ. .........  นั้น 
 บัดนี้ การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ิน (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น

และชื่อ) ดังกลาวไดเสร็จส้ินลงแลว  ปรากฏวามีผูสมัครไดรับคะแนนเลือกตั้งเทากัน อันเปนเหตุใหมี 

(สมาชิกสภาทองถ่ิน/ผูบริหารทองถ่ิน)
 
เกินจํานวน ท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งท่ี...................... ดังนี้ 

(๑) ...........................................  (๒) ........................................... 
(๓) ...........................................  (๔) ...........................................   
                                         ฯลฯ 
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) ไดจัดใหมี

การจับสลากเสร็จเรียบรอยแลว  ปรากฏวามีผูจับสลากไดรับเลือกตั้ง (สมาชิกสภาทองถ่ิน/ผูบริหาร

ทองถ่ิน) ดังนี้ 
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
๒. บันทึกเหตุการณท่ีผูไดรับคะแนนเทากันและไมมาหรือไมยินยอมจับสลาก 
.............................................................................................................................   
............................................................................................................................. 

 จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

ลงชื่อ .....................ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิน่และชื่อ) 
        (.................................) 

  ลงชื่อ .....................ผูสมัครท่ีจับสลาก       
                    (.................................) 
            ลงชื่อ .....................ผูสมัครท่ีจับสลาก       
                    (.................................) 

       ฯลฯ 

           ลงชื่อ .....................ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
                    (.................................) 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปายสําหรับปดชองใสบัตรเลือกต้ัง 

ในการเลือกต้ัง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ิน) 

__________________ 
     หนวยเลือกตั้งท่ี....................เขตเลือกตั้งท่ี.......................จงัหวัด..................................................... 
    ท่ีเลือกตัง้.................................(ระบุสถานท่ี)................................................. 
    ตรอก/ซอย....................................ถนน................................หมูท่ี...........ตําบล/แขวง..................... 
    อําเภอ/เขต...........................................จังหวดั...................................................... 
    ในการเลือกตั้งเมือ่วันท่ี...............เดอืน................................... พ.ศ. ................... 
 

    (ลงชื่อ) ..................................................ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

    (ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
    (ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
    (ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
    (ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
    (ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
    (ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
    (ลงชื่อ) ..................................................เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภยัประจําหนวยเลือกตั้ง 
    (ลงชื่อ) ..................................................เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภยัประจําหนวยเลือกตั้ง 
 

                          วันท่ี....................เดอืน................................ พ.ศ. ................. 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๖ 



ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต..................... จังหวัด.......................... 
เร่ือง  กําหนดระยะเวลาเดินทางในการสงหีบบัตรเลอืกตัง้ 

                                  จากท่ีเลือกตัง้ไปยังสถานท่ีนับคะแนนเลอืกตัง้ 
______________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๖/๑ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและชื่อ) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด จึงประกาศกําหนด

ระยะเวลาเดินทางในการสงหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหาร

ทองถิ่น) จากท่ีเลือกตั้งไปยังสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง (   ระบุสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง   ) ดังนี้ 
๑. เขตเลือกตั้งท่ี ๑  

หนวย 
เลือกตั้งที ่

ที่เลือกตั้ง/หมูที่

ตําบล/อําเภอ 
ระยะทาง

ประมาณ 
(กม.) 

ระยะเวลา 
ในการเดินทาง 

หมายเหตุ

     

 ฯลฯ    

๒. เขตเลือกตั้งท่ี ๒  
หนวย 

เลือกตั้งที ่
ที่เลือกตั้ง/หมูที่

ตําบล/อําเภอ 
ระยะทาง

ประมาณ 
(กม.) 

ระยะเวลา 
ในการเดินทาง 

หมายเหตุ

     

 ฯลฯ    

                                                         ฯลฯ 

 ประกาศ ณ วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ. .......... 

 
ลงชื่อ .............................................. 
       (............................................) 

        ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๗ 



 
คําส่ังผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต..................... จังหวัด.......................... 
ท่ี............./................ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลอืกตัง้และเจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตัง้ 
______________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ และขอ ๖๐ และขอ ๖๒ ของระเบียบคณะกรรมการ      

การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) คร้ังท่ี........./...........เมื่อวันท่ี.........

เดือน..................พ.ศ. ........ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดคร้ังท่ี .../.... เมื่อวันท่ี ...... 

เดือน ............. พ.ศ. .... จึงแตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งและเจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง       

ฝายตาง ๆ ในการเลือกตั้ง ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ในวันท่ี..........เดือน.............พ.ศ. ....ดังตอไปนี้ 
๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ)   

 ๑.๑ เขตเลือกตั้งท่ี ๑  (ระบุสถานท่ี) 
 ๑) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ประกอบดวย 
      ๑.๑.๑ ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก................. 
                              ๑.๑.๒ กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก          
          (๑) .................................    (๒) ............................... 

              (๓) .................................    (๔) ............................... 
              (๕) .................................    (๖) ...............................   
                             ฯลฯ 

 ๒) เจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้งฝายตาง ๆ ไดแก (ถามี) 
    (๑) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 

       (๒) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
     (๓) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
       (๔) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๕) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๖) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
                                                         ฯลฯ 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๘ 



-๒- 

  
 ๑.๒ เขตเลือกตั้งท่ี ๒  (ระบุสถานท่ี) 
 ๑) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ประกอบดวย 
      ๑.๑.๑ ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก................. 
                              ๑.๑.๒ กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก          
          (๑) .................................    (๒) ............................... 

              (๓) .................................    (๔) ............................... 
              (๕) .................................    (๖) ...............................   
                             ฯลฯ 

 ๒) เจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้งฝายตาง ๆ ไดแก (ถามี) 
    (๑) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 

       (๒) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
     (๓) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
       (๔) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๕) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๖) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
                                                      ฯลฯ   
๒. การเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน (...ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ...) 
 ๒.๑ แหงท่ี ๑ (ระบุสถานท่ี) 
  ๑) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ประกอบดวย 

      ๑.๑.๑ ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก................. 
                              ๑.๑.๒ กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก          
          (๑) .................................    (๒) ............................... 

              (๓) .................................    (๔) ............................... 
              (๕) .................................    (๖) ...............................   
                             ฯลฯ 

 ๒) เจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้งฝายตาง ๆ ไดแก (ถามี) 
    (๑) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 

       (๒) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
     (๓) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
       (๔) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๕) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๖) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
                                                      ฯลฯ   
 

  

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๘ 



- ๓ - 
 
๒.๒ แหงท่ี ๒ (ระบุสถานท่ี) 
  ๑) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ประกอบดวย 

      ๑.๑.๑ ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก................. 
                              ๑.๑.๒ กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก          
          (๑) .................................    (๒) ............................... 

              (๓) .................................    (๔) ............................... 
              (๕) .................................    (๖) ...............................   
                             ฯลฯ 

 ๒) เจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้งฝายตาง ๆ ไดแก (ถามี) 
    (๑) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 

       (๒) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
     (๓) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
       (๔) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๕) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๖) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
                                                      ฯลฯ      
ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี.................เดือน..........................พ.ศ. ........... 
 
  ส่ัง ณ วันท่ี...................เดือน.......................... พ.ศ. ........... 

 

 

 

ลงชื่อ .............................................. 
       (............................................) 

        ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๘ 



คําส่ังผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต..................... จังหวัด.......................... 
ท่ี............./................ 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสํารอง 
______________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ และขอ ๖๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง       

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) คร้ังท่ี........./...........เมื่อวันท่ี.........เดือน..................

พ.ศ. ....  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดคร้ังท่ี .../.... เมื่อวันท่ี ... เดือน .............     

พ.ศ. .... จึงแตงตั้งกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสํารองในการเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น)          

ในวันท่ี..........เดือน.............พ.ศ. ....ดังตอไปนี้ 
๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ)   

 ๑) กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสํารอง ไดแก  
 (๑) .................................    (๒) ............................... 

(๓) .................................    (๔) ............................... 
(๕) .................................    (๖) ...............................   

ฯลฯ 

๒. การเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน (...ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ...) 
 ๑) กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสํารอง ไดแก   

 (๑) .................................    (๒) ............................... 
(๓) .................................    (๔) ............................... 
(๕) .................................    (๖) ...............................   

                             ฯลฯ 

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี.................เดือน..........................พ.ศ. ........... 
 
  ส่ัง ณ วันท่ี...................เดือน.......................... พ.ศ. ........... 

 

ลงชื่อ .............................................. 
       (............................................) 

        ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 

 
 

 

 
  

 
 ส.ถ./ผ.ถ. ๓๘/๑ 



 
 
 
 
 
 
 

                                                          ปกหนา  
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สมุดรายงานเหตุการณประจําสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง 
(ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

__________________ 
สถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง.......(ระบุสถานท่ี)...........  เขตเลือกตั้งท่ี....................(ถามี) 

ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................... 
ในการเลือกตั้งเมื่อวนัท่ี.........................เดือน.............................พ.ศ. ........................ 

 

 



 

สมุดรายงานเหตุการณประจําสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง 

(ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 
______________   

 ๑. สถานท่ีนับคะแนนเลือกตัง้ (ระบุสถานท่ี) เขตเลือกตัง้/แหงท่ี...................(ถามี)           

หมูท่ี...............ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต............................จงัหวัด...................................          

ในการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) เมื่อวันท่ี............เดือน......................พ.ศ. .......... 
 ๒. บันทึกเหตุการณตาง ๆ ระหวางการนับคะแนนเลือกตั้ง (ถามี) 
     คร้ังท่ี ๑ ................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
  จึงลงลายมอืชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

    (ลงชื่อ) ......................................... ผูรองเรียน/คดัคาน (ถามี) 
                                                  (.........................................) 
                                        วันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ............. 

 

                                        (ลงชื่อ) ......................................... ผูจดบันทึก/กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
                                                  (.......................................) หรือเจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง 

                                        วันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ............. 

      คร้ังท่ี ๒ ................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

                                                           ฯลฯ    
จึงลงลายมอืชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

    (ลงชื่อ) ......................................... ผูรองเรียน/คดัคาน (ถามี) 
                                                  (.........................................) 
                                        วันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ............. 

                                        (ลงชื่อ) ......................................... ผูจดบันทึก/กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
                                                  (.......................................) หรือเจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง 

                                        วันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ............. 

                                                             ฯลฯ 

 
 

 

 
  

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๙ 



 
- ๒ - 

  

ไดตรวจสอบการบันทึกรายงานเหตุการณในระหวางการนับคะแนนเลือกตัง้ดังกลาวขางตนแลว 
เห็นวาถูกตองตามความเปนจริง จึงลงลายมอืชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

 
(ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 

                                (...........................................)   
 

ลงชื่อ.................................กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง      ลงชื่อ.................................กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
      (................................)    (................................) 

 

ลงชื่อ.................................กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง      ลงชื่อ.................................กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
      (................................)    (................................) 

 

ลงชื่อ.................................กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง      ลงชื่อ.................................กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
      (................................)    (................................) 

 
ลงชื่อ.................................กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง      ลงชื่อ.................................กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
      (................................)    (................................) 

 

 
                                         วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ. .............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๙ 



ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต..................... จังหวัด.......................... 
เร่ือง  กําหนดสถานที่นับคะแนนเลอืกตัง้ (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

______________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๑๖๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง      

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศกําหนดสถานท่ีนับคะแนน

เลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ิน) ดังตอไปนี้ 

 ๑. การเลือกตั้ง (สมาชิกสภาทองถ่ิน) 
  (๑) เขตเลือกตั้งท่ี ๑ กําหนดสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ................................... 
  (๒) เขตเลือกตั้งท่ี ๒ กําหนดสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง ณ .................................... 

ฯลฯ 
 
 ๒. การเลือกตั้ง (ผูบริหารทองถ่ิน) กําหนดสถานท่ีนับคะแนนเลือกตัง้ ณ ................... 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ. .......... 

 

 

ลงชื่อ .............................................. 
       (............................................) 

        ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํ(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
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