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การมีผลใช้บังคับ 
 
 
หมวด 1 บททั่วไป 
    1. การประกาศให้มีการ
เลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
2. การเตรียมการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 และมีผลใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ข้อ 2) 
 
 
1. ก่อนวันครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     
ไม่น้อยกว่า 60 วัน หรือกรณีที่จะต้องมีการเลือกตั้งเพราะเหตุอ่ืนใด ให้หัวหน้า
พนักงานส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ  
เพ่ือเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งและให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว (ข้อ 6) 
2. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ 
ร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด    
เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นชอบตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งแล้ว 
ให้ผู้ อำนวยการการเลือกตั้ งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ           
ให้มีการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้จัดส่งสำเนาประกาศ
ไปให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพ่ือรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยเร็ว (ข้อ 7) 
3. กรณีที่จะต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 110 มาตรา 111 และ
มาตรา 112 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานเหตุที่ต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดทราบ เพ่ือประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า     
30 วัน และให้ผู้ อำนวยการการเลือกตั้ งประจำจังหวัดปิดประกาศให้มี           
การเลือกตั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และแจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการ 
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไป (ข้อ 8) 
 
1. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง 
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขึ้น  
เพ่ือประสานงานและจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ข้อ 10) 
2. เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอำเภอ และหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบกำหนดวันเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง  
ที่เลือกตั้ง สถานที่รับแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและเรื่องอ่ืน ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน (ข้อ 11) 
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หมวด 2 เขตเลือกตั้ง  
หน่วยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้ง 
    1. เขตเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  
    (1) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง  
ถ้าเขตใดมีจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้าย
ก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกิน 150,000 คน ให้แบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้ง 
ตามจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะพึงมี โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมี 
จำนวนราษฎรใกล้เคียงกัน สำหรับจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะพึงมี            
ในแต่ละเขตให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
    (2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอำเภอ 
เป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่อำเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่า 1 คน ให้แบ่งเขตอำเภอ 
เป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจำนวนสมาชิกที่จะพึงมีในอำเภอนั้น และมีสมาชิก 
เขตเลือกตั้งละ 1 คน สำหรับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะพึงมี         
ในแต่ละอำเภอให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ให้แบ่ งเขตเทศบาลเป็น 2 เขต
เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็น 3 เขต
เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยา  
ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็น 4 เขตเลือกตั้ง ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง 
    (4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ถือเขตหมู่บ้าน 
เป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
    (5) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ถือเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน (ข้อ 12) 
2. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่ง 
เขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ตามข้อ 12 โดยพิจารณา 
จำนวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศจำนวนราษฎร 
ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งโดย 
    (1) ต้องให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด  
    (2) ให้แบ่งพ้ืนที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกันเป็นหลัก 
    (3) คำนึงถึงตำบลที่มีจำนวนราษฎรมากท่ีสุด  
    (4) คำนึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน 
    (5) คำนึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน  
    ในการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
   (1) แผนที่ภาพสีที่แสดงมาตราส่วนมาตรฐานที่มีรายละเอียดแสดงความ
แตกต่างระหว่างเขตเลือกตั้งได้อย่างชัดเจน 
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    (2) บรรยายแนวเขตโดยรอบพื้นท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง  
    (3) ทุกรูปแบบต้องมีจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันโดยผลต่างของ 
จำนวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10  
    (4) ประกาศให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยปิด
ประกาศไว้ในที่ เปิดเผย ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่           
ที่ เห็นสมควร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางสื่อชนิดต่าง ๆ     
ตามที่เห็นสมควร เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด    
ภายใน 10 วัน นับต้ังแต่วันประกาศ 

เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง      
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และกรรมการอ่ืน
ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้แทน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีการแบ่ งเขตเลือกตั้ ง และให้ผู้ อำนวยการการเลือกตั้ งประจำจังห วัด          
เป็นกรรมการและเลขานุการ  
      สำหรับคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร          
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และกรรมการอ่ืน 
ประกอบด้ วย  ผู้ แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้ อ ำนวยการสำนั กผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการ
สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน
กรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ
และเลขานุการ (ข้อ 13) 
3. ภายใน 3 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ตามข้อ 13               
ให้คณะกรรมการแบ่ งเขตเลือกตั้ ง นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมา
ประกอบการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้ง แล้วรวบรวมสรุปความเห็น 
และข้อเสนอแนะ พร้อมผลการพิจารณาอย่างน้อย 3 รูปแบบ พร้อมความเห็น 
เรียงตามลำดับความเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 
    กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการเลือกตั้งครั้งใดไว้แล้ว และในการเลือกตั้ ง       
ครั้งต่อมา หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่  ตามมาตรา 21 หรือไม่มีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง ให้ ใช้เขตเลือกตั้งที่ ได้ประกาศไว้แล้ว        
มาใช้เป็นเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป และให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง 
ประจำจังหวัดรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาก่อนวันครบวาระ 
ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
    กรณีการขอใช้เขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศไว้แล้ว 
มาใช้เป็นเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป หากองค์ประกอบของเขตเลือกตั้ง
ไม่เป็นไปตามวรรคสอง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่า 60 วัน 
    กรณีได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 
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3. หน่วยเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 4. ที่เลือกตั้ง 
 

ได้รับการพิจารณาเสนอจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง 
ประจำจังหวัดจัดเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งไว้เป็นการล่วงหน้า (ข้อ 14) 
    เขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง (ข้อ 15) 
 
1. เมื่อได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งนายทะเบียน
อำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น จัดทำร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ ง      
เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจำองค์กรป กครองส่วนท้องถิ่น          
เพ่ือพิจารณาประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่ พึงมีใน เขตเลือกตั้ ง และให้
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดหน่วย
เลือกตั้งตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน (ข้อ 16) 
2. หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการ 
การเลือกตั้ งประจำองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ 
เปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน  
เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่างอ่ืน  
จะประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า 10 วัน   
ก็ได้ (ข้อ 18) 
3. การกำหนดหมายเลขประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นให้กำหนดหมายเลขเรียงตั้งแต่หมายเลข 1 ตามลำดับจนครบ 
ทุกหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กรณีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานครให้เรียงลำดับเป็นรายแขวง หรือการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เรียงลำดับเป็นรายตำบลหรือเทศบาล 
ตามสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น 
    กรณีท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน  
หรือกรณีมีการเลือกตั้งเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นให้กำหนดหมายเลขประจำ 
หน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง (ข้อ 19) 
 
1. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศกำหนดที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  
25 วัน  
    การเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งให้กระทำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน  
เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่างอ่ืน  
จะประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า 10 วันก็ได้ 
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    เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพ่ือความ 
ปลอดภัยของผู้มิสิทธิเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะกำหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น (ข้อ 20) 
2. คูหาลงคะแนน สำหรับที่เลือกตั้งหนึ่งให้มีจำนวน 3 คูหา เป็นอย่างน้อย  
    กรณีหน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคนผู้พิการหรือทุพลภาพ หรือ
ผู้สูงอายุ การจัดวางคูหาลงคะแนนในที่เลือกตั้งควรคำนึงถึงบุคคลดังกล่าวด้วย 
(ข้อ 21) 
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ข้อ 22) 
4. ก่อนวันเลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งเพ่ือมอบให้แก่คณะกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนการจัดภายในบริเวณท่ีเลือกตั้ง (ข้อ 23) 
5. ในวันเลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย   
จัดให้มีป้ายหรือเครื่องหมายเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง (ข้อ 24) 
6. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มี 
ป้ายบอกที่ เลือกตั้งเพ่ือมอบให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไปติดไว้      
หน้าหน่วยเลือกตั้ง 
    ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี 
ป้ายประกาศบอกทางไปยังที่เลือกตั้งเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(ข้อ 25) 
7. ในวันเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนนให้มีการเชิญธงชาติขึ้นบริเวณ 
ด้านหน้าที่เลือกตั้งเช่นเดียวกับสถานที่ราชการ และเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียง
ลงคะแนนแล้วให้เชิญธงชาติลง เว้นแต่ที่เลือกตั้งนั้นไม่อยู่ในสถานที่ท่ีมีลักษณะ 
ที่สามารถเชิญธงชาติขึ้นลงบริเวณด้านหน้าของที่เลือกตั้งได้ (ข้อ 26) 
 

หมวด 3 เจ้าพนักงานผู้ดำเนิน    
การเลือกตั้ง 
    1. ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 
 
1. ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
60 วัน หรือเมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งเพราะเหตุอ่ืนใด ให้หัวหน้าพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ระบุประเภทและชื่ อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการเลือกตั้งนั้นและให้มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 25 (ข้อ 27) 
2. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อ 28) 
3. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้นจากหน้าที่
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 2. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       (1) การแต่งตั้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง 
    ในกรณีที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 112 ให้ผู้อำนวยการ 
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อประกาศ 
ผลการเลือกตั้งหรือเสร็จสิ้นภารกิจ (ข้อ 29) 
 
1. เมื่อมีกรณีต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 27 โดยให้เป็นไป  
ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ ดังนี้  
  (1) กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 คน โดยแต่งตั้งจาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้ง 
หรืออาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดนั้นซึ่งมิได้เป็น
ข้าราชการหรือเจ้าหน้ าที่ อ่ืนของรัฐ จำนวนไม่ เกิน  2  คน โดยใช้ชื่ อว่ า 
“คณ ะกรรมการการเลื อกตั้ งป ระจำท้ อ งถิ่ น กรุ ง เทพมหานคร”  ห รือ 
“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)”  
   (2) เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 คน โดยแต่งตั้งจาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ หรืออาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขต
อำเภอซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนของรัฐ จำนวนไม่เกิน 2 คน       
โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล (ระบุประเภทและชื่อ
เทศบาล” หรือ “คณ ะกรรมการการเลือกตั้ งประจำเมืองพัทยา” หรือ 
“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (ระบุชื่อตำบล)”  
(ข้อ 31) 
2. กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะมี
คุณสมบัติ ตามข้อ 31 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
    (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทาม 
    (3) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต (ข้อ 32) 
3. กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
    (1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
    (2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
    (3) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
    (4) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
    (5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือ 
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
     (6) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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ประเด็น สาระสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (7) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการ
เลือกตั้ง 
     (8) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่
ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง  
   (9) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ข้อ 33) 
4. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามข้อ 31 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  เข้ารับ        
การสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยให้ประกาศรับสมัครก่อนวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น      
ครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 45 วัน และมีระยะเวลาการรับสมัคร    
ไม่น้อยกว่า 5 วัน 
   ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  
   เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัคร หากมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาไม่ครบตามจำนวน
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 31 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาบทามข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ หรือผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ครบตามจำนวนและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร  
(ข้อ 34)  
5. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการ   
สรรหาและผู้ที่ได้รับการทาบทาม รวมทั้งเสนอรายชื่อและผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดภายใน 10 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร (ข้อ 35) 
6. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจากผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ 35 โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยการและ
รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม 
ที่จะได้รับการแต่งตั้งทำให้ไม่สามารถคัดเลือกบุคคลได้ครบตามจำนวนและ
หลักเกณฑ์ตามข้อ 31 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทาบทาม 
บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้ครบตามจำนวนและหลักเกณฑ์       
ดังกล่าว และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเรียงลำดับตามตัวอักษร  
พร้อมทั้งประวัติและเหตุผลในการคัดเลือกส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการ 
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ประเด็น สาระสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (2) ระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งและการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกตั้งเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ดังนี้  
   (1) กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้คัดเลือกให้เหลือ
จำนวน 5 คน โดยมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐอย่างน้อย 3 คน 
   (2) เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คัดเลือกให้เหลือ
จำนวน 3 คน โดยมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐอย่างน้อย 1 คน (ข้อ 36) 
7. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง 
ตามข้อ 36 เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ข้อ 37) 
8. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 37 แล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัด เพ่ือแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (ข้อ 38) 
9. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุม            
ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งผลให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ 
จังหวัดทราบเพ่ือดำเนินการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป (ข้อ 39) 
 
1. การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีกรรมการอยู่ในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด           
ที่มีอยู่ในตำแหน่งจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ (ข้อ 42) 
2. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง และให้นำความในข้อ 29 มาใช้บังคับกับ 
การพ้นจากหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ข้อ 43) 
3. นอกจากการพ้นจากหน้าที่ตามข้อ 43 กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
    (1) ตาย 
    (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
    (3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 33 
    (4) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่ งให้พ้นจากหน้าที่ โดยเห็นว่ามีความ
ประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือ 
ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการ       
การเลือกตั้ง ละเลยต่อหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
    (5) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่ ตามมาตรา 114  
วรรคสอง  
    ให้นำความในข้อ 29 วรรคสาม และข้อ 30 มาใช้บังคับกับกรรมการ 
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ประเด็น สาระสำคัญ 
 
 
 
 
    
 3. คณะกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
4. เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย
ประจำที่เลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 
    การพ้นจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่กระทบการใดที่กรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำไปในหน้าที่  รวมทั้ งการได้รับ
ค่าตอบแทนก่อนวันที่พ้นจากหน้าที่ (ข้อ 44) 
 
1. ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้ง ดังนี้ 
    (1) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน  
ให้มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน 9 คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอีกจำนวน 8 คน  
   (2) กรณีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน 7 คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอีกจำนวน 6 คน 
   ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานกำหนด 
   คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการออกเสียง
ลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  
(ข้อ 45) 
 
1. เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น          
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับ         
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือหัวหน้า   
สถานีตำรวจหรือนายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่  เพ่ือขอให้       
จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งอย่างน้อยที่เลือกตั้งละ 2 คน 
(ข้อ 51) 
2. ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ 51 เป็นเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (ข้อ 52) 
3. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้  
   (1) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณท่ีเลือกตั้ง 
   (2) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
   (3) รักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และอุปกรณ์     
ที่เก่ียวข้อง ตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
   (4) รับแจ้งเหตุในกรณีที่มีการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง 
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 5. เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 6. การอบรมเจา้พนักงาน
ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
    
 
 

   (5) จับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนในกรณีท่ีได้ 
พบการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง หรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือและ
ผู้กระทำความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่ เลือกตั้ง  โดยให้ถือว่าเป็นกรณี       
พบการกระทำความผิดซึ่งหน้า (ข้อ 53) 
 
1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในการเลือกตั้ง 
   เพ่ือให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ให้ผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกตั้งตามสภาพพ้ืนที่และความเหมาะสม (ข้อ 54) 
2. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้  
    (1) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในเขตเลือกตั้ง 
    (2) อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจร 
    (3) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (4) รับแจ้งเหตุในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง 
   (5) จับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนในกรณี 
ที่ได้พบการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้งหรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือ 
และผู้กระทำความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งโดยให้ถือว่าเป็นกรณี  
พบการกระทำความผิดซึ่งหน้า 
    ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพ้นจากหน้าที่ เมื่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบบัตรเลือกตั้ง หีบบัตร
เลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ 55) 
 
    ก่อนการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มี
การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ประจำที่เลือกตั้ง ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดกำกับดูแล (ข้อ 56) 
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 7. ค่าตอบแทนของผู้ได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 
 
 
 
 

    ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ กรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับ
ค่าตอบแทนตามอัตราบัญชีค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้ 
(ข้อ 57) 

หมวด 4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
การจำกัดสิทธิ และบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
    1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

    2. การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจ 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการถูก
จำกัดสิทธิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
     
 

 
 
 
    ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย                  
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อ 58) 
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าที่ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง      
โดยมิแจ้งเหตุ หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุ 
อันสมควร ให้ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ (ข้อ 59) 
2. เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น              
ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่รับแจ้งเหตุและดำเนินการ
เกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุ (ข้อ 60) 
3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อย
ต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน 
ให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่น 
ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ในเขตท้องที่ด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ข้อ 61) 
4. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แจ้งและนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุจำเป็นเพียงพอจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้   

(๑) มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นท่ีห่างไกล 
(๒) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
(๓) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้ 

สิทธิเลือกตั้งได้ 
(๔) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
(๕) มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 
(๖) ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 
(๗) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ีคณะกรรมการกำหนด (ข้อ 65) 
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3. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียน 
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง                                  
    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้จัดทำจำนวน 6 ชุด โดยให้จัดทำเป็นรายหน่วย
เลือกตั้งโดยเรียงตามลำดับเลขประจำบ้านในแต่ละหน่วยเลือกตั้งสำหรับหน่วย
เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตเทศบาล หรือชุมชนหนาแน่นอาจแยกออก
ตามชื่อ ถนน ตรอก ซอย แยก คลอง หรือแม่น้ำ โดยเรียง 
ตามลำดับตัวอักษรและตามลำดับเลขประจำบ้าน (ข้อ 68) 
2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้ 

(๑) เลขประจำบ้าน 
(๒) เลขประจำตัวประชาชน 
(๓) ชื่อตัว - ชื่อสกุล  
(๔) เพศ 
(๕) หมายเหตุ 
ในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือปิดประกาศ ห้ามมิให้ระบุ        

เลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เว้นแต่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุด
ที ่5 ชุดที่ 6 ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง ให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้ พิมพ์และผู้ทาน          
ที่สามารถตรวจสอบได้ (ข้อ 69)         
3. เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพ่ิมชื่อ 
และถอนชื่อ การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน การรับแจ้งเหตุจำเป็น 
ตลอดจนการแก้ไขรายการผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง          
ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ 70)                                 
4. กรณีท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการ
ทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย จัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 6 ชุด เสนอให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน                                 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบแล้วให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นลงนามในประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ ตามข้อ 72 ก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน (ข้อ 71)                                               

5. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อดำเนินการตามข้อ 71 เสร็จแล้ว ให้ นาย
ทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้    
    ชุดที่ 1 มอบให้นายอำเภอปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ                            
    ชุดที่ ๒ มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. การเพิ่มช่ือหรือถอนชื่อ       
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
       (1) การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

 

 
 

 

        

 

 

        (2) การถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ
เลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 

 
 
 

    ชุดที่ 3 มอบให้ผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัดเทศบาล หรือ
ปลัดเมืองพัทยา หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปิดประกาศไว้ ณ  
ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
    ชุดที่ ๔ ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงให้ 
ตรงกับชุดที่ 5 และส่งมอบให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ปิดประกาศไว้ 
ณ ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง (แทนชุดที่ ๓) 
    ชุดที่ 5 สำหรับนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุง 
ให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมชื่อ การถอนชื่อ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ ง 
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือการย้ายทะเบียนบ้านออกไป 
นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แล้วเก็บรักษาไว้ 
    ชุดที่ 6 ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงให้ 
ตรงกับชุดที่  5 แล้วจัดทำปกให้มีความแตกต่างจากชุดอ่ืน  และส่งมอบให้
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไว้ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออก 
เสียงลงคะแนน (ข้อ 72 ) 
6. ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน 
(ข้อ 74) 
 
 
 
1. เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับ
แจ้งเหตุและดำเนินการเกี่ยวกับการเพ่ิมชื่อ  หรือถอนชื่อ แทนผู้อำนวยการ          
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ 75) 
2. กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง ให้ยื่น 
คำร้องขอเพ่ิมชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 10 วัน 
    เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคำร้องและหลักฐานแล้ว
ให้รีบตรวจสอบหลักฐาน หากเห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เพ่ิมชื่อลงในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องหรือเจ้าบ้านทราบพร้อมด้วยเหตุผล
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง (ข้อ 77) 
 

1. กรณีนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
มีความผิดพลาดหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียน
บ้านเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ให้รายงานพร้อมด้วยพยานหลักฐานที่
มีหรือสาเหตุที่เกิดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเร็ว  
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5. การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
6. การย้ายบุคคลเข้ามา 
ในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ 

     เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
รายงานแล้วให้รีบพิจารณาโดยเร็ว หากเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดมี
ความผิดพลาด หรือปรากฏชื่อบุคคลผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือได้มีการย้ายบุคคลใด 
เข้ าม าใน ท ะ เบี ย น บ้ าน เพ่ื อป ระ โยช น์ ใน ก าร เลื อ กตั้ ง โด ยมิ ช อบ จริ ง                  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งให้แก้ไข
หรือถอดถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งคำสั่งไปยังนาย
ทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
(ข้อ 83) 
2. กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งมี
ชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นคำร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ
เลือกตั้งดังกล่าวต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่า 10 วัน 
    เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาคำร้องแล้ว 
เห็นว่า มีหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มี 
สิทธิเลือกตั้งให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แล้วให้แจ้งคำสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าบ้านทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ 
คำร้อง (ข้อ 84) 
 
1. ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด 
แม้คำพิพากษายังไม่ถึงที่สุด และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับทราบ 
คำพิพากษานั้นแล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการบันทึก 
ลงในทะเบียนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง  
เพ่ือหมายเหตุการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เป็นประจำทุกเดือน (ข้อ 88) 
2. เมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว                 
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที 
เพ่ือแจ้งให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล 
ในการตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อ 89) 
     
การดำเนินการหรือยินยอมให้มีการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน
ดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน 
เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ  

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้าน    
เข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีข้ึนภายใน 2 ปี 
นับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน  
 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อาศัยอยู่จริง 
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(๓) การย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 

(ข้อ 90) 
 

หมวด 5 การสมัครรับเลือกตั้ง
และตัวแทนผู้สมัคร 
    1. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 
 
    2. การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3. การตรวจสอบสิทธิสมัคร  
รับเลือกตั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
    4. การให้หมายเลขประจำตัว

    ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้ 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อ 91) 
1. ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวัน เวลา และสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง 
ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  พร้อมทั้ง  
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามบัญชีท้ายระเบียบนี้และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวม
หมวกหรือรูปภาพที่ พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองตามจำนวนที่
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด รวมทั้ง
หลักฐานและเอกสาร ดังนี้  

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
(๓) ใบรับรองแพทย ์

(๔)       (๔) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี
นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำ
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

(5) หลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครนำมาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและ     
ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ 91 (ข้อ 92) 
2. เมื่อเสร็จสิ้นกำหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ และให้ส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการเลือกตั้งนั้นต่อไป (ข้อ 96) 
    ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
หลักฐานการสมัครและตรวจสอบว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม ่
    การตรวจสอบสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  
ให้บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้ามตามแบบบันทึกการให้ถ้อยคำ หากผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับหลักฐานการสมัคร
ของผู้สมัครใด ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐานดังกล่าว เพ่ือยืนยันรับรองความ
ถูกต้อง 
    ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศบัญชี
รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันปิดรับสมัคร และติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 1 ชุด (ข้อ 97) 
     ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
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ผู้สมัคร 
     
    5. การเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง และการระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว 
    6. ตัวแทนผู้สมัครประจำ     
ณ ที่เลือกตั้ง 

ตามลำดับก่อนหลังการมายื่นใบสมัครตามลำดับเลขท่ีใบสมัครที่ผู้อำนวยการ 
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้แต่ละบุคคล (ข้อ 98) 
   เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้ง  
ให้สำนักงานแจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ 100) 
1. ตัวแทนผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลซึ่งผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน 
ไปประจำอยู่ ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดไว้ในที่เลือกตั้ง 
แห่งละ 1 คน เพ่ือร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
ผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน (ข้อ 102) 
2. ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้ง ซึ่งสามารถมองเห็น 
การปฏิบัติงานได้ และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
หรือจับต้องบัตรเลือกตั้งหรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
หรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง (ข้อ 103) 
 

หมวด 6 การวินิจฉัยสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นภายหลัง
ประกาศรายช่ือผู้สมัคร 
    1. กรณีผู้สมัครไม่มีชื่อใน
ประกาศรายช่ือผู้สมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้รับสมัครรับเลือกตั้ง
และประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้นภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
(ข้อ 104) 
2. คำร้องต้องทำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีรายการ ดังนี้ 
    (1) วัน เดือน ปี ที่ทำคำร้อง  
    (2) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้อง  
    (3) ข้อเท็จจริงหรือประเด็นที่ต้องการให้วินิจฉัยพร้อมทั้งพยานหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  
    (4) ลายมือชื่อผู้ร้อง  
    ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ได้รับคำร้อง แจ้งการรับคำร้อง 
ไปยังสำนักงานภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ได้รับคำร้อง (ข้อ 105) 
 
3. ให้มีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นประจำจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย  
  (1) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นประธาน 
  (2) หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด 1 คน เป็นกรรมการ 
  (3) พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด           
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลางหรือระดับต้น 1 คน  
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 2. กรณีความปรากฏหรือได้รับ
แจ้งว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 
       (1) กรณีความปรากฏต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ  
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

  คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเบื้องต้น และจัดทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ข้อ 107) 
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นประจำจังหวัด กำหนดวัน เวลา และสถานที่นัดพิจารณา 
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
และแจ้งให้ผู้ร้องและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบโดยเร็วก่อนวันนัดพิจารณา พร้อมทั้งส่งสำเนาคำร้องให้ผู้อำนวยการ 
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพ่ือยื่นคำคัดค้านคำร้อง 
(ข้อ 108) 
5. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจำจังหวัดและ 
มีคำสั่ง ดังนี้  
  (1) สั่งให้ยกคำร้องกรณีเห็นว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (2) สั่งให้รับสมัครและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครกรณีเห็นว่าผู้ร้อง 
มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
    กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งตาม (2) ให้สำนักงานจัดทำคำวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ (ข้อ 110) 
1. เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศ
รายชื่อผู้สมัครของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว และถ้ามี
หลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครนั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อออกจาก
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  
    การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามวรรคหนึ่ง หากยังมีเหตุอันควรสงสัยต่อความปรากฏดังกล่าว คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งอาจสั่งให้ดำเนินการอย่างใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
    กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน
(ข้อ 111) 
2. ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ให้มีคำสั่งถอนชื่อผู้สมัครและแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพ่ือ
ดำเนินการแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์แก่ผู้สมัคร 
ที่ถูกถอนชื่อด้วย (ข้อ 112) 
3. เมื่อความปรากฏต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งเพ่ือวินิจฉัยโดยเร็ว และนำความในข้อ 111 ข้อ 112 และข้อ 113 
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  (2) กรณีได้รับแจ้งว่าผู้สมัครไม่
มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ 114) 
1. บุคคลใดเห็นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัด (ข้อ 115) 
2. ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นประจำจังหวัด กำหนดวัน เวลาและสถานที่นัดพิจารณาภายใน  
3 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และ             
แจ้งให้ผู้ร้องและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
โดยเร็วก่อนวันนัดพิจารณา พร้อมทั้งส่งสำเนาคำร้องให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพ่ือยื่นคำคัดค้านคำร้อง (ข้อ 116) 
3. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจำจังหวัดและ 
มีคำสั่ง ดังนี้  
  (1) สั่งให้ยกคำร้องกรณีเห็นว่าผู้สมัครมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง และแจ้ง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพ่ือดำเนินการแจ้งผู้ร้อง ผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สมัครที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว 
 (2) สั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครกรณีเห็นว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
และแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้ งประจำจังหวัดเพ่ือดำเนินการแจ้งผู้ ร้อง 
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สมัครที่ถูก
คัดค้านทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์แก่ผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อด้วย 
(ข้อ 117) 
 

หมวด 7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของผู้สมัคร 
    1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลากำหนดจำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
ผู้สมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. เมื่ อจะมี การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภ าท้ องถิ่ นหรือผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น แล้ ว                          
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย          
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง และคำนึงถึงหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  
  (1) ขนาดพ้ืนที่ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  (2) จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
  (3) จำนวนหน่วยเลือกตั้ง  
  (4) ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ 
  เพ่ือประโยชน์ ในการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ ายตามวรรคหนึ่ ง           
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไม่เกิน  
7 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นประธาน  
ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้แทน ผู้แทนหัวหน้าพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลอ่ืน 
ที่ประธานอนุกรรมการเห็นสมควร เป็นอนุกรรมการ  โดยให้พนักงานของ
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ประเด็น สาระสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2. หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ในการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมายเป็นเลขานุการ 
สำหรับกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะอนุกรรมการไม่เกิน 7 คน ประกอบด้วย 

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ผู้แทนสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร 
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนสำนักการคลังกรุงเทพมหานคร และบุคคลอ่ืน 
ที่ประธานอนุกรรมการเห็นสมควรเป็นอนุกรรมการ โดยให้พนักงานของสำนักงาน
ทีผู่้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นเลขานุการ 
(ข้อ 119) 
2. ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนเงิน 
ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด จำนวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอ่ืนได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สิน 
ที่บุคคลอื่นได้นำมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ 
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม (ข้อ 120) 
3. เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดออกประกาศกำหนดจำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร แล้วให้ปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และที่ทำการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยแห่งละ 1 ชุด ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ข้อ 121) 
1. ให้ผู้สมัครจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง (ข้อ 122) 
2. ในการจัดทำบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา 61 โดยทุกรายการจะต้องมีเอกสาร
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี (ข้อ 123) 
3. ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแต่ละคนยื่นบัญชีรายรับ 
และรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามความเป็นจริงด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนยื่นแทน 
ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรืออาจยื่นด้วยวิธีการอ่ืนตามที่
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (ข้อ 124) 
4. กรณีผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งไม่ถูกต้องครบถ้วน 
หรือมีเหตอัุนควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่าผู้สมัครผู้ใด 
ใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจำนวนเงินที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จั งหวัดสอบหาข้อ เท็ จจริ ง  โดยอาจมอบหมายพนั กงานของสำนั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทำการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ
ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย หรือ 
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้ง (ข้อ 126) 
 

หมวดที่ 8 การดำเนินการ
เลือกตั้ง 
    1. หีบบัตรเลือกตั้ง 

 

 
 
1. หีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะ ดังนี้ 
     (1) ทำด้วยโลหะหรือวัสดุอ่ืนที่มั่นคงและแข็งแรง 



20 

 

ประเด็น สาระสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2. บัตรเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3. การดำเนินงานก่อน 
วันเลือกตั้ง 
 
 

     (2) มีฝาด้านบน และมีช่องสำหรับใส่บัตรเลือกตั้ง 
     (3) ระหว่างตัวฝากับตัวหีบบัตรเลือกตั้ง ให้มีที่ใส่กุญแจหรือสายรัด 
หรือวัสดุอ่ืนแทนกุญแจ 
     (4) สามารถมองเห็นภายในได้ บางส่วนอาจเป็นลักษณะโปร่งใส 
     (5) โดยรอบต้องมีลักษณะมิดชิด เมื่อปิดฝาใส่กุญแจ หรือสายรัด 
หรือวัสดุอ่ืนแทนกุญแจแล้วไม่สามารถนำบัตรเลือกตั้งใส่หรือออกจากหีบบัตร 
เลือกตั้งได้ 
     (6) มีขนาดเพียงพอที่จะบรรจุบัตรเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
     ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่เดิมได้  
(ข้อ 127) 
2. กรณีท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวัน เวลา  
และท่ีเลือกตั้งเดียวกัน ให้ใช้หีบบัตรเลือกตั้งแยกจากกัน โดยให้มีเครื่องหมาย 
หรือสีของหีบบัตรเลือกตั้งให้แตกต่างกันเพื่อให้ทราบชัดเจนว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้ง
ประเภทใด (ข้อ 128) 
3. กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามข้อ 127 
หรือข้อ 128 ได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจกำหนดสิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรเลือกตั้งได้  (ข้อ 129) 
1. บัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งให้เย็บเป็นเล่ม เล่มละไม่น้อยกว่า 20 บัตร 
และให้มีปกหน้าและปกหลัง มีรอยปรุเพ่ือให้ฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากต้นขั้ว    
บัตรเลือกตั้งได้ (ข้อ 131) 
2. บัตรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีลักษณะดังนี้ 
    (1) บัตรเลือกตั้งเมื่อพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา ถัดไปทางซ้าย
มีตราครุฑ และถัดลงไปมีข้อความว่า บัตรเลือกตั้ง (ระบุชื่อประเภทสมาชิก    
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น) 
    (2) ด้านในของบัตรเลือกตั้ งต้องมี  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ช่องทำ
เครื่องหมาย ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และคำอธิบายเกี่ยวกับการทำเครื่องหมาย 
         ก่อนนำบัตรเลือกตั้งไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งใด เมื่อใด ให้มีการประทับตรา
หรือเครื่องหมายตามแบบที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด      
(ข้อ 133) 
3. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำกับ ควบคุม  
การจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง การกำหนดมาตรการป้องกัน 
การปลอมแปลงและรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง โดยให้โรงพิมพ์ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเป็นผู้จัดพิมพ์ ให้มีจำนวนเพียงพอต่อ 
การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง (ข้อ 134) 
 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และอุปกรณ์ 
การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้พร้อม 
ก่อนวันเลือกตั้ง เพ่ือส่งมอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง 
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    4. การดำเนินงานใน 
วันเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๑๓๖ (ข้อ 135) 
2. ก่อนวันเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเก่ียวกับการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง 
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐาน ตลอดจน 
อุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
ของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเสร็จ
เรียบร้อย โดยให้มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบ และนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ใน 
การเลือกตั้ง (ข้อ 136) 
3. ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 คน และเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเป็นผู้รับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง         
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ 
ในการเลือกตั้งจากบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 136 
    กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ 
ที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง จะต้องตรวจสอบบัตรเลือกตั้งและประทับตราบน 
บัตรเลือกตั้งตามข้อ 133 และนับจำนวนบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน  
รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ 
ในการเลือกตั้งให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ข้อ 137) 
1. ในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้งนำหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง     
แบบพิมพ์และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งไปถึงที่เลือกตั้ง 
เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ นาฬิกา เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการออกเสียง
ลงคะแนน (ข้อ 139) 
2. ก่อนเริ่มเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด แล้วจัดทำ
ประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน จำนวน 3 ชุด เพ่ือ 

(1) ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง 
(2) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ข้อ 140)  

3. เมื่อถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำหีบบัตรเลือกตั้งมาแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเห็นว่าเป็น 
หีบเปล่า เสร็จแล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมกับปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอก
หีบบัตรเลือกตั้งและใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัด เสร็จแล้ว 
เปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งและบันทึกการดำเนินการดังกล่าวในรายงานเหตุการณ์
ประจำที่เลือกตั้ง โดยให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อ 
ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ ณ  
ที่เลือกตั้งนั้น กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบ 
หีบบัตรเลือกตั้ง (ข้อ 143) 
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    5. การออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    6. การดำเนินงานหลังปิด 
การออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

4. เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 143 แล้ว ให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
กล่าวเปิดการออกเสียงลงคะแนน เช่น กล่าวว่า บัดนี้ถึงเวลาการออกเสียง
ลงคะแนนแล้วขอเปิดการออกเสียงลงคะแนน แล้วจึงเริ่มการดำเนินการออกเสียง
ลงคะแนนต่อไป (ข้อ 144) 
5. ให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 
นาฬิกา (ข้อ 145) 
1. หลักฐานในการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 
บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร (ข้อ 146) 
2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใด 
ให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้น กรณีท่ีผู้ใดมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้งหลายหน่วยเลือกตั้ง ให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้เพียงแห่งเดียว 
(ข้อ 149) 
3. เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อ 
ทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง และนำบัตรเลือกตั้ง 
ที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ข้อ 150) 
4. ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดให้มีการอำนวยความสะดวก 
ในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ 
หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของ 
กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้ 
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง 
ตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น เว้นแต่ลักษณะทาง
กายภาพทำให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไม่สามารถทำเครื่องหมาย 
ลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือให้ญาติหรือบุคคล 
ที่ไว้วางใจเป็นผู้ทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนโดยความยินยอมและ 
เป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น และให้กรรมการ 
ประจำหน่วยเลือกตั้งบันทึกการกระทำดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจำ 
ทีเ่ลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ (ข้อ 153) 
1. เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้ประธานกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้งประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน เช่น กล่าวว่า บัดนี้ถึงเวลาปิด 
การออกเสียงลงคะแนนแล้วให้ปิดการออกเสียงลงคะแนนและงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง 
(ข้อ 157) 
2. ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่เหลือมานับให้ทราบ
จำนวนและบันทึกจำนวนลงในปกบัตรด้านหลัง และใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดทำประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียง
ลงคะแนน 
    ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดทำประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวน
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บัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน จำนวน 3 ชุด  
        (1) ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง 
        (2) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        (3) เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ข้อ 158) 
 

หมวด 9 การนับคะแนนเลือกตั้ง 
    1. วิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 157 และข้อ 158 แล้ว ให้คณะกรรมการประจำ 
หน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง  
แล้วดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง 
    การนับคะแนนเลือกตั้งให้กระทำ ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยและติดต่อกัน 
ให้เสร็จจะเลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ 
     ในการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคสองต้องกำหนดให้มีการนับคะแนนบัตร
เลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายในช่องเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
ด้วย (ข้อ 159) 
2. ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง 
ดังนี้ 
    (1) กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่ 1 มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้ง 
ครั้งละฉบับ และคลี่บัตรส่งให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่ 2  
    (2) กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่ 2 มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง 
และอ่าน 
    (3) กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่ 3 มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและ 
ขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง 
    (4) กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่ 4 มีหน้าที่ เจาะบัตรเลือกตั้งที่ได้
วินิจฉัยและอ่านจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนที่ 2 แล้วใส่ลงในภาชนะ 
ที่เตรียมไว้ 
    การนับคะแนนเลือกตั้งในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นพร้อมกัน ให้แบ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็น 2 ชุด  
    กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่เหลือ มีหน้าที่ช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกและคอยสับเปลี่ยนในการปฏิบัติหน้าที่กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ (ข้อ 160) 
3. เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยให้นับจำนวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรวมกับจำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และ
จำนวนบัตรเสียว่าตรงกับจำนวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากถูกต้อง
ให้นำบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสีย แยกใส่
ถุงวัสดุใสพร้อมเขียนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส และดำเนินการปิด
ประกาศรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนนต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว สำหรับแบบ
ขีดคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อไว้เป็น
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    2. ลักษณะบัตรเสีย 

หลักฐาน  
    ในกรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับ        
จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนน 
เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสีย ให้คณะกรรมการ 
ประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบ ถ้าจำนวนบัตรเลือกตั้งยังไม่ตรงกับ   
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีก ให้รายงานพร้อม
เหตุผลของการนับคะแนนเลือกตั้งที่ไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต่อ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัดตามลำดับ เพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา 
สั่งให้มกีารนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ใน 
หน่วยเลือกตั้งนั้น และนำส่งหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 
แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  (ข้อ 165) 
4. เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 165 แล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
จัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 3 ชุด ดังนี้ 

(1) ปิดหน้าที่เลือกตั้ง 
(2) ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ตามข้อ 167  
(3) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ข้อ 166)  
5. เมื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการปิดหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว 
ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 คน และเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ดำเนินการนำส่งสิ่งของให้แก่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทันที  
(ข้อ 169) 
6. ในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้งหรือการรวมคะแนน ถ้าตัวแทนผู้สมัคร 
ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในที่เลือกตั้งใด หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการนับคะแนน 
หรือการรวมคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ที่กำหนดไว้ ให้ทำการคัดค้านโดยยื่นคำคัดค้าน (ข้อ 172) 
    บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็น 
คะแนนเลือกตั้ง 

(1) บัตรปลอม 
(2) บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  

ลงในบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทำ 
โดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

(3) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน 
(4) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจำนวนสมาชิก         

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นท่ีพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 
(5) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการ 

ลงคะแนน “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
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(6) บัตรที่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วทำเครื่องหมาย 

ในช่องทำเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
(7) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบให้ 
(8) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครซึ่งมีจุดตัดอยู่นอก 

“ช่องทำเครื่องหมาย” 
     (9) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนซึ่งมีจุดตัดอยู่นอก “ช่องไม่เลือก 
ผู้สมัครผู้ใด” 

(10) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนใน “ช่องทำเครื่องหมาย” ที่ไม่มีผู้สมัคร 
หรือผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ 
เสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง 
     (11) บัตรที่ทำเครื่องหมายอ่ืนนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
     (12) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน “ช่องทำเครื่องหมาย” 
เกินกว่า 1 เครื่องหมายใน “ช่องทำเครื่องหมาย” เดียวกัน สำหรับการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนเดียว (ข้อ 175) 
 

หมวด 10 การประกาศผลการ
เลือกตั้ง 
    1. การประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกตั้ง 
 
 
 
 
    2. การประกาศผลการ
เลือกตั้ง 
 

 
 
    เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงาน
ผลการนับคะแนนจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้ว  
ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทำประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
ของแต่ละเขตเลือกตั้ง หรือของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วปิด 
ประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดโดยเร็ว (ข้อ 177) 
1. เมื่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แล้วเห็นว่า การเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ 
เที่ยงธรรม ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 
ดังนี้ 
    (1) เขตเลือกตั้งใดที่มีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ 1 คน   
ให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือก
ผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
    (2) เขตเลือกตั้งใดที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นมากกว่า 1 คน ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ
คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงลำดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้คะแนนมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 
    (3) เขตเลือกตั้งใดที่มีผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง หรือกรณีที่เขตเลือกตั้งใด 
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มีผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจำนวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น ผู้สมัครนั้นจะได้รับเลือกตั้ง ต่อเมื่อได้คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนน
เสียงที่ไม่เลือกผู้ใด (ข้อ 178) 
2. ภายใต้บังคับข้อ 178 ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติว่า มีเหตุอันควร
เชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดแจ้งผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบ  
    กรณีมีเหตุอนัควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอ่ืนที่จำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน 
นับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ประกาศ 
ผลการเลือกตั้ง ให้ดำเนินการประกาศผลการเลือกตั้ง 
    ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย
จากที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งลงนามในประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อ 179) 
 

หมวด 11 วิธีการจับฉลาก 
กรณีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนน
เลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน 

1. กรณีท่ีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเกินจำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน
จัดให้มีการจับสลากภายใน 3 วัน นับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบกำหนดวัน เวลา และสถานที่จับสลากดังกล่าว     
(ข้อ 181) 
2. การจับสลาก ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  1. การจับสลากครั้งท่ี 1 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเขียนชื่อผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันที่ต้องจับสลากบนสลาก 
ที่เหมือนกัน แล้วใส่ในภาชนะทึบแสง ทำการเขย่าให้สลากคละกันเพื่อไม่ให้ 
ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใด แล้วให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละ 1 ใบ     
ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับขึ้นมาเป็นลำดับแรก ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิ 
จับสลากเพ่ือได้รับเลือกตั้งก่อน ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับถัดไป 
ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพ่ือได้รับเลือกตั้งเป็นลำดับถัดไป
ตามลำดับจนครบผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน 
 
  2. การจับสลากครั้งท่ี 2 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจัดทำสลากเท่ากับจำนวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลากซึ่งมีข้อความ 
ในสลากว่า “ได้รับเลือกตั้ง” เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่ นอกจากนั้นเป็นสลาก 
ซึ่งมีข้อความว่า “ไมไ่ด้รับเลือกตั้ง” ผู้สมัครผู้ใดจับสลากซึ่งมีข้อความว่า  



27 

 

ประเด็น สาระสำคัญ 
“ได้รับเลือกตั้ง” ผู้นั้นได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    การจับสลากให้กระทำต่อหน้าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและบันทึกผลการจับสลาก แล้วรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว (ข้อ 182) 
 

หมวด 12 การเปลี่ยนที่เลือกตั้งใหม่ 
การงดการลงคะแนนเลือกตั้ง 
และการงดการนับคะแนนเลอืกตั้ง 
 

1. ก่อนวันเลือกตั้ง ถ้าการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถ
กระทำได้เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุจำเป็นอย่างอ่ืน  
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดที่เลือกตั้ง
ใหม่ในตำบลเดียวกันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ 
โดยสะดวกโดยเร็ว และปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และสถานที่อ่ืนที่ผู้อำนวยการ 
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร แต่ถ้าไม่อาจ 
กำหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น และ 
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และสถานที่ อ่ืนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร แล้วรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว (ข้อ 184) 
2. ถ้าการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทำได้หรือ 
ไม่สามารถนับคะแนนเลือกตั้งได้จนเสร็จสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดจลาจล อุทกภัย 
อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่างอ่ืน กรณียังไม่ได้นับคะแนนเลือกตั้ง 
ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการดังนี้ 
    (1) ประกาศงดการนับคะแนนสำหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น 
    (2) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และรายงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยเร็ว 
    (3) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัย ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
    กรณีนับคะแนนเลือกตั้งไปแล้วบางส่วน ให้คณะกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้งดำเนินการดังนี้ 
    (1) ประกาศงดการนับคะแนนสำหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น 
    (2) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และรายงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยเร็ว 
    (3) ให้จัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการวินิจฉัยแล้ว และบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ผ่าน
การวินิจฉัยไว้ในถุงวัสดุใสอย่างละ 1 ใบแล้วนำไปจัดเก็บไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง 
    (4) ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดหรือกระทำ 
ด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้ 
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    (5) จัดเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ 
ในที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด 
    ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณากำหนดวัน และสถานที่ 
นับคะแนนใหม่ โดยต้องไม่เกิน 3 วัน นับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  
    ในการดำเนินการนับคะแนนใหม่ ให้นำความในหมวด 13 การนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ 188) 
 

หมวด 13 การนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ 

1. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหรือ
ในเขตเลือกตั้งใด เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้ 
    (1) จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียง
ลงคะแนน ตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง 
    (2) มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ตามมาตรา 106 
    (3) ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งว่า การนับคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดหรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
เที่ยงธรรม ตามมาตรา 105 วรรคสาม 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  
ตาม (1) หรือ (2) ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดควบคุมการนับ
คะแนนเลือกตั้งใหมใ่ห้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีคำสั่ง หากเป็นการนับคะแนนการเลือกตั้งใหม่ตาม (3) ต้องกระทำ
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง (ข้อ 189) 
2. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราวที่มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่ 
ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร
ให้เปลี่ยนแปลงเพ่ือความเป็นกลางทางการเมือง ความซื่อสัตย์สุจริต หรือความ
เหมาะสม หรือความจำเป็น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งตามข้อ 27 และ
ข้อ 40 (ข้อ 190) 
3. กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผล 
การเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับรายงานผลการนับ
คะแนนเลื อกตั้ ง ใหม่  และประกาศผลการนับคะแนนเลื อกตั้ งใหม่ จาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ถ้าไม่มีผู้ใด
คัดค้านและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นว่าการนับคะแนนเลือกตั้ง
ใหม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว เพ่ือประกาศผลการเลือกตั้ง  
(ข้อ 197) 
4. กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเปิดหีบบัตรและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับ
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รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ถ้าไม่มีผู้ใด
คัดค้านและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นว่าการนับคะแนนเลือกตั้ง
ใหม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว ดังนี้ 
    (1) กรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ไม่เปลี่ยนแปลงผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
ให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
    (2) กรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนแปลงผู้ได้รับการเลือกตั้ง  
ให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผลการเลือกตั้ง (ข้อ 198) 
5. กรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่ามีผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้ง
เท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลำดับผู้ได้รับเลือกตั้งได้ ให้ผู้สมัครที่ได้รับ
คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากตามความในหมวด 11 วิธีการจับสลากกรณี
ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนมากที่สุดเท่ากัน 
โดยอนุโลม และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจับสลากให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดให้เป็นวันนับคะแนน 
เลือกตั้งใหม ่(199) 
 

หมวด 14 การออกเสียง
ลงคะแนนใหม่และเลือกตั้งใหม่ 
    1. การออกเสียงลงคะแนน
ใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใด 
และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้  
    (1) มีบัตรเลือกตั้งชำรุดหรือสูญหาย หรือการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป 
จะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมตามมาตรา 103  
    (2) มีบัตรเสียเป็นบัตรปลอมและมิได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอม 
ที่พบนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการทุจรติการเลือกตั้งหรือทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต
หรือไม่เที่ยงธรรมตามมาตรา 104  
    (3) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับ
จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 105  (ข้อ 202) 
2. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
ในหน่วยเลือกตั้งใด ให้ดำเนินการ ดังนี้  
    (1) ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
แต่งตั้งไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ครั้ งหลั งสุดปฏิบั ติหน้ าที่ ในการออกเสียงลงคะแนนใหม่  เว้นแต่กรณี ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเป็นกลางทาง 
การเมือง ความซื่อสัตย์สุจริต ความเหมาะสม หรือความจำเป็น ให้คณะกรรมการ
การเลือกตัง้แต่งตั้งตามข้อ 27 และข้อ 40 โดยอนุโลม 
    (2) ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจำที่เลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
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    2. การเลือกตั้งใหม่ 

หรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงเพ่ือ 
ความเหมาะสมหรือความจำเป็นก็กระทำได้ และให้นำความในหมวด 3  
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    (3) ให้ใช้ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งชุดที่ได้ประกาศไว้ 
ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุด 
    (4) ให้ใช้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุด ยกเว้นกรณีไม่มีประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหลืออยู่หรือชำรุด ให้จัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ใหม่ให้เพียงพอสำหรับการออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
    (5) ให้ขยายระยะเวลาในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ 61 โดยให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่มีการ
ประกาศให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่จนถึงระยะเวลาภายใน 7 วัน นับแต่ 
วันออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
    (6) กรณีผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออก
เสียงลงคะแนนใหม่ประสงค์จะส่งตัวแทนผู้สมัครไปประจำ ณ ที่เลือกตั้ง เพ่ือ
สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนใหม่และการนับคะแนน ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน
วันออกเสียงลงคะแนนใหม่ไม่น้อยกว่า 5 วัน (ข้อ 203) 
3. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงคะแนนใหม่ให้
ประชาชนในหน่วยเลือกตั้งที่มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ได้ทราบโดยทั่วกัน   
(ข้อ 205) 
1. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
และดำเนินการให้มีการรับสมัครเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด เมื่อมีกรณ ี
ดังต่อไปนี้ 
   (1) กรณีไม่มีผู้สมัครได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดตาม 
มาตรา 110  
    (2) กรณีผู้สมัครได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หรือไม่มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 
ตามมาตรา 111  
    กรณีที่ต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีเหตุที่ต้องจัดให้มี 
การเลือกตั้งใหม ่(ข้อ 206) 
2. เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
ให้นำความในส่วนที่ 1 การออกเสียงลงคะแนนใหม่มาใช้บังคับกับผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ



31 

 

ประเด็น สาระสำคัญ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ ง และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และ 
ที่เลือกตั้ง การส่งตัวแทนผู้สมัครไปประจำ ณ ที่เลือกตั้ง การดำเนินการเลือกตั้ง
และการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยอนุโลม (ข้อ 207)  
 

หมวด 15 การคัดค้านการ
เลือกตั้ง 

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
    ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้ง อาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มี 
การเลือกตั้งจนถึง 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่ 
    (1) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา 60 หรือมาตรา 62 ให้ยื่นได้ตั้งแต่ 
วันเลือกตั้งจนถึง 180 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
    (2) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับ
คะแนนไม่แล้วเสร็จ หรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนนให้คัดค้านก่อนประกาศผล
การนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 
    เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำคัดค้านการเลือกตั้ง  ให้ดำเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลัน (ข้อ 214) 

หมวด 16 การเก็บรักษา  
การทำลายบัตรเลือกตั้ง 
และเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
    1. การเก็บรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นอย่างน้อย 1 คณะ จากพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อทำหน้าที่ 
กำกับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษา และเอกสารที่เกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งหลังจากสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้ง (ข้อ 215) 
2. เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง และเพ่ือความรวดเร็ว 
ในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถูกจำกัดสิทธิเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามข้อ 170 เมื่อใดแล้ว ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ชุดหมายเหตุการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเก็บรักษาไว้ที่ทำการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง พร้อมทั้งส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ชุดหมายเหตุการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ให้นายทะเบียนอำเภอหรือ 
นายทะเบียนท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการในการตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งตาม 
ข้อ 63 และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถูกจำกัดสิทธิตามข้อ 66 และเมื่อนายทะเบียน
อำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อถูกจำกัดสิทธิแล้ว 
ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็น
ผู้เก็บรักษาต่อไป (ข้อ 216) 
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    2. การทำลายบัตรเลือกตั้ง
และเอกสารที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 
 

1. บัตรเลือกตั้งที่จะทำลายได้ตามระเบียบนี้  
    (1) บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว 
    (2) บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม 
    กรณีต้นขั้วของบัตรเลือกตั้งที่ ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว และบัตร
เลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่มให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสารโดยอนุโลม (ข้อ 217) 
2. บัตรเลือกตั้งที่จะทำลายได้ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ดังนี้ 
   (1) เป็นบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว 
เป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และ 
   (2) เป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีร้องคัดค้านในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือ
มีแต่เรื่องร้องคัดค้านนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลอุทธรณ์หรือ 
ศาลอุทธรณ์ภาค วินิจฉัยแล้วเสร็จ และ 
  (3) เป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีการฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง 
ในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนนเลือกตั้งค้างการพิจารณา หรือมีกรณีการฟ้องคดีต่อศาล
ในความผิดดังกล่าวแต่คดีถึงท่ีสุดแล้ว 
   ให้มีการตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (1) (2) และ (3) ทั้งที่สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสำนักงาน ทั้งนี้ สำนักงาน 
อาจดำเนินการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะตาม (1) (2) และ (3) แล้ว 
แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งหัวหน้าพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งก็ได้ (ข้อ 218) 
3. ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้ง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน 
ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการและพนักงานสว่นท้องถ่ิน โดยใหข้้าราชการหรอื 
พนักงานส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ (ข้อ 219) 
4. คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ 219 มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
   (1) จัดทำรายละเอียดและรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความเห็น และวิธีการ
ทำลาย เสนอขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้ง 
   (2) เสนอรายงานตาม (1) ต่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
   (3) ควบคุมการทำลายบัตรเลือกตั้งที่ได้รับอนุมัติให้ทำลายแล้ว (ข้อ 220) 
5. เมื่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานตามข้อ 220 แล้ว ให้พิจารณา
ดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 218 ในส่วน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำรายละเอียด รายงานข้อเท็จจริงพร้อม
ความเห็นและวิธีการทำลายเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัด (ข้อ 221) 
6. เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับ
รายงานจากหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 211 แล้ว ให้ตรวจสอบ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 218 หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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ให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการทำลายบัตรเลือกตั้ง (ข้อ 222) 
7. เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับรายงาน
ตามข้อ 222 แล้ว ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม 
ข้อ 218 โดยเร็ว กรณีตรวจสอบแล้วบัตรเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งแล้วแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทำลาย 
บัตรเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ทราบเพ่ือแจ้งให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการทำลายบัตร
เลือกตั้ง 
     กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามข้อ 218 ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดทราบเพ่ือแจ้งให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาบัตร
เลือกตั้งไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งได้ (ข้อ 223) 
8. ให้คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้ง และให้มีการควบคุมดูแล 
โดยเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้บัตรเลือกตั้งสามารถถูกนำออกไปสู่ภายนอกได้ หรือ 
มีผู้นำไปใช้ในทางท่ีมิชอบและเมือ่ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้จัดทำรายงานผลการทำลายบัตรเลือกตั้งเสนอต่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบตามลำดับ (ข้อ 224) 
9. ให้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติ  
โดยวิธีการทำลายนั้นให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคล ทรัพย์สินของผู้อื่น  
หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย และจะต้องทำให้บัตรเลือกตั้งถูกทำลาย 
จนสิ้นสภาพและไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก (ข้อ 225) 
10. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ 224  
ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นรายงานผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัด เพ่ือรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ต่อไป (ข้อ 226) 
 

หมวด 17 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง 
หีบบัตรเลือกตั้ง แผนผังที่เลือกตั้ง 
และแบบพิมพ์ที่ใช้ 
ในการเลือกตั้ง 

    ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง แผนผังที่เลือกตั้ง และแบบพิมพ์ที่ใช้ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามตัวอย่าง 
และแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้ (ข้อ 228) 

หมวด 18 บทเฉพาะกาล 
 

1. ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 
แล้ว ให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามระเบียบนี้ (ข้อ 229) 
2. ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้อำนวยการ 



34 

 

ประเด็น สาระสำคัญ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ของผู้สมัครก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง  
    การคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ให้คำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครที่ใช้จ่ายไป
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง         
(ข้อ 230) 
3. ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
สรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ดำเนินการตามหมวด 3 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ 2 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งตาม 
ข้อ 229 (ข้อ 231) 
 

 

กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

วันที่ 10 มกราคม 2563 
 


