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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๕๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๐
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐
มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๒ มาตรา ๙๓
มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
จึ ง ออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ ม อบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งและกาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๔) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
(๕) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
(๖) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
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(๗) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๘) ระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔
(๙) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง มอบอานาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดดาเนินการรับคาร้องและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
องค์การบริห ารส่ว นตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“สภาท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สภาเทศบาล
สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมือ งพั ทยา และสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่น
หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล
ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด กรุงเทพมหานคร ปลัด เมืองพัทยา และหัวหน้าพนักงานหรือ
หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการการเลือกตั้ง” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย
“เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึ ง ผู้ อ านวยการเขตและปลั ด อ าเภอผู้ เ ป็ น หั ว หน้ า ประจ า
กิ่งอาเภอด้วย
“นายทะเบียนอาเภอ” หมายความว่า นายทะเบียนอาเภอตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
“นายทะเบียนท้องถิ่น” หมายความว่า นายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
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“เจ้ า หน้ าที่ รักษาความปลอดภั ย ประจ าที่เ ลือกตั้ง ” หมายความว่า บุ ค คลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ผู้ได้รับเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้ส มัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“วั น เลื อ กตั้ ง ” หมายความว่ า วั น ที่ ก าหนดให้ เ ป็ น วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
“วั น ออกเสี ย งลงคะแนนใหม่ ” หมายความว่ า วั น ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ก าหนด
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัคร
“เขตเลื อ กตั้ง ” หมายความว่า ท้ อ งที่ ที่ ก าหนดเป็ นเขตเลื อ กตั้งสมาชิก สภาท้ อ งถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาการออกเสียงลงคะแนน
ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง
“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้ทาการออกเสียงลงคะแนนและให้หมายความ
รวมถึงบริเวณที่กาหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย
“ที่สมัครรับเลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้ทาการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กาหนดขึ้น
โดยรอบที่สมัครรับเลือกตั้งด้วย
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
“อาเภอ” หมายความรวมถึงเขตและกิ่งอาเภอด้วย
“ตาบล” หมายความรวมถึงแขวงด้วย
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย
“ที่ว่าการอาเภอ” หมายความรวมถึงสานักงานเขต และที่ว่าการกิ่งอาเภอด้วย
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ” หมายความรวมถึ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานครด้วย
“บัตรเลือกตั้ง” หมายความว่า บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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“หีบบัตรเลือกตั้ง” หมายความรวมถึงสิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรเลือกตั้งด้วย
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิได้กาหนดไว้หรือมีเหตุจาเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกาหนด ยกเว้น หรือ
ผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
หมวด ๑
บททั่วไป
ส่วนที่ ๑
การประกาศให้มีการเลือกตัง้
ข้อ ๖ ก่ อ นวัน ครบวาระการดารงตาแหน่ง ของสมาชิก สภาท้อ งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หรือกรณีที่จะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นแจ้งให้
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบ เพื่อเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งและให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ข้อ ๗ ให้ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒ หรือ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓ แล้วแต่กรณี
ต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ได้เห็นชอบ
ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกาศให้ มี
การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ จั ด ส่ ง ส าเนาประกาศดัง กล่า วไปให้ ผู้ อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ข้อ ๘ กรณีที่จะต้องดาเนินการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ หรือ
มาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานเหตุที่ต้องดาเนินการเลือกตั้งใหม่
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบ เพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นใหม่ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๔ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ปิ ด ประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง
ณ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการต่อไป
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ข้อ ๙ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปิ ด ประกาศให้ มี
การเลือกตั้ง ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ไว้ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้น
และส่งไปให้นายอาเภอ เพื่อปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอ นอกจากนี้ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาปิดประกาศ ณ สถานที่ที่เห็นสมควร
ส่วนที่ ๒
การเตรียมการเลือกตั้ง
ข้อ ๑๐ ให้ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขึ้น เพื่อประสานงานและจัดการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อ ๑๑ เมื่ อ มี ก ารประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ใด
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดแจ้งขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และ
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น รณรงค์และประชาสัมพันธ์
ให้ ราษฎรทราบกาหนดวันเลือกตั้ง หน่ วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง สถานที่รับแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งและเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน
หมวด ๒
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตัง้
ส่วนที่ ๑
เขตเลือกตั้ง
ข้อ ๑๒ เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจานวน
ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน
ให้ แ บ่ ง เขตนั้ น ออกเป็ น เขตเลื อ กตั้ ง ตามจ านวนสมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครที่ จ ะพึ ง มี โดยแต่ ล ะ
เขตเลือกตั้งต้องมีจานวนราษฎรใกล้เคียงกัน สาหรับจานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่จะพึงมี
ในแต่ละเขตให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอาเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
ในกรณีที่อาเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคน ให้แบ่งเขตอาเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจานวนสมาชิ ก
ที่จะพึงมีในอาเภอนั้น และมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน สาหรับจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่จะพึงมีในแต่ละอาเภอให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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(๓) การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบล ให้ แ บ่ ง เขตเทศบาลเป็ น สองเขตเลื อ กตั้ ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลนครหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพั ท ยา
เป็นสี่เขตเลือกตั้ง ในการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีจานวนสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเมืองพัท ยา
เท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์ กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น เป็ น เขตเลื อ กตั้ง เว้ น แต่ ก ฎหมายว่า ด้ วยการจั ด ตั้ งองค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่นนั้ น
จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๓ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดดาเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
และหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๒ โดยพิจารณาจานวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศ
จานวนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งโดย
(๑) ต้องให้มีจานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด
(๒) ให้ แ บ่ ง พื้ น ที่ ข องแต่ ล ะเขตเลื อกตั้ง ต้อ งติด ต่อ กัน เว้ น แต่ ต ามสภาพพื้ น ที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทาให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพื้นที่ติดต่อกันได้ จะกาหนดให้เขตเลือกตั้งมีพื้นที่
ไม่ ติ ด ต่ อ กั น เท่ า ที่ จ าเป็ น ก็ ไ ด้ ในเขตเทศบาลหรื อ เขตชุ ม ชนหนาแน่ น อาจก าหนดให้ ใ ช้ แ นวเขต
ภูมิประเทศ เช่น ถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้าเป็นแนวเขตของเขตเลือกตั้งก็ได้
(๓) คานึงถึงตาบลที่มีจานวนราษฎรมากที่สุดเป็นหลัก
(๔) คานึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน
(๕) คานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน
ในการดาเนิ น การแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ดาเนิน การ
แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อยสามรูปแบบ โดยในแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดประกอบด้วย
(ก) แผนที่ภาพสีที่แ สดงมาตราส่วนมาตรฐานที่มีรายละเอียดแสดงความแตกต่างระหว่าง
เขตเลือกตั้งได้อย่างชัดเจน
(ข) บรรยายแนวเขตโดยรอบพื้นที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง หรือระบุท้องที่ที่ประกอบเป็น
เขตเลือกตั้งก็ได้
(ค) ทุกรูปแบบต้องมีจานวนราษฎรในเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันโดยผลต่างของจานวนราษฎร
ระหว่างเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละสิบ ยกเว้นการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุจาเป็นหรือมีข้อจากัด
ต้องระบุเหตุผลโดยละเอียดไว้ด้วย เช่น ถูกจากัดด้วยลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น
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(ง) ประกาศให้ ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยปิด ประกาศไว้ใน
ที่ เ ปิ ด เผย ที่ ท าการองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสถานที่ ที่ เ ห็ น สมควร รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางสื่อชนิดต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดง
ความคิด เห็ น และข้อเสนอแนะ ให้ ทาความคิด เห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดภายในสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ให้ มี ค ณะกรรมการแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง คณะหนึ่ ง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และกรรมการอื่นประกอบด้วย ปลัดจังหวัด
หรือผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือผู้แทน พัฒนาการ
จังหวัดหรือผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง
และให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
สาหรับคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร
หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ประธาน และกรรมการอื่ น ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้ อ านวยการส านั ก ผั ง เมื อ งกรุ ง เทพมหานคร ผู้ อ านวยการส านั ก พั ฒ นาสั ง คมกรุ ง เทพมหานคร
ผู้ อ านวยการส านั ก การโยธากรุ ง เทพมหานคร ผู้ อ านวยการส านั ก งานปกครองและทะเบี ย น
กรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๔ ภายในสามวั น นั บ แต่ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามข้ อ ๑๓
ให้ ค ณะกรรมการแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง น าความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะมาประกอบการพิ จ ารณา
การแบ่งเขตเลือกตั้ง แล้ว รวบรวมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว พร้อมผลการพิจารณา
อย่างน้อยสามรูปแบบพร้อมความเห็น เรียงตามลาดับความเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้
โดยเร็ว
กรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ ป ระกาศการแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสาหรับการเลือกตั้งครั้งใดไว้แล้ว และในการเลือกตั้งครั้งต่อมา หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นที่ตามมาตรา ๒๑ แห่ งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง ให้ใช้เขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ประกาศไว้แล้ว มาใช้เป็นเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยองค์ประกอบของ
เขตเลือกตั้งต้องเข้าองค์ประกอบตามข้อ ๑๓ และให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
กรณีการขอใช้เขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศไว้แล้วมาใช้เป็นเขตเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป หากองค์ประกอบของเขตเลือกตั้งไม่เป็นไปตามวรรคสอง ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน
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กรณีได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับการพิจารณา
เสนอจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะให้ผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดจัดเตรียมการแบ่งเขตเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะตามระเบียบนี้ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งไว้เป็นการล่วงหน้า
ส่วนที่ ๒
เขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๑๕ เขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้ใช้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นเขตเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๓
หน่วยเลือกตั้ง
ข้อ ๑๖ เมื่ อ ได้ มี ป ระกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แล้ ว
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่น จัดทาร่างประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ เสนอต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งที่ จะพึงมี
ในเขตเลือกตั้ง และให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
หน่วยเลือกตั้งตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ปิด ประกาศไว้ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๒) ปิ ด ประกาศไว้ ณ ที่ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ บริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั บ ที่ เ ลื อ กตั้ ง เฉพาะของแต่ ล ะ
หน่วยเลือกตั้ง
(๓) ส่งให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด จานวนหนึ่งชุด
(๔) ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
จานวนหนึ่งชุด
การจัดทาประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งกรณี (๒) อาจทาเฉพาะข้อความของหน่วยเลือกตั้งนั้น
และให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจั ดทาแผนที่สังเขปแสดงเขตของ
หน่วยเลือกตั้งไว้ด้วย
ข้อ ๑๗ การกาหนดหน่ วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
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ข้อ ๑๘ หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงเขตของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ให้ ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๒
ก่อนวัน เลือกตั้ งไม่น้ อยกว่าสิบวัน เว้น แต่ในกรณีเกิด จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุจาเป็นอย่างอื่น จะประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้
เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ที่เดียวกับประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้ง
ตามข้อ ๑๖ แล้วส่งประกาศดังกล่าวไปยังผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดโดยเร็ว
ข้อ ๑๙ การกาหนดหมายเลขประจาหน่วยเลือกตั้ง สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้กาหนดหมายเลขเรียงตั้งแต่หมายเลข ๑ ตามลาดับจนครบทุกหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง
เว้นแต่กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้เรียงลาดับเป็นรายแขวง หรือการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เรียงลาดับเป็นรายตาบลหรือเทศบาลตามสานักทะเบียนอาเภอ
หรือทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกันหรือกรณีที่มีการเลือกตั้ง
เฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นให้กาหนดหมายเลขประจาหน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ส่วนที่ ๔
ที่เลือกตัง้
ข้อ ๒๐ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดที่เลือกตั้งของแต่ ล ะ
หน่วยเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน โดยให้นาความในข้อ ๑๖
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งให้กระทาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓
เว้ น แต่ ใ นกรณี เ กิด จลาจล อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ เหตุ จ าเป็ นอย่ า งอื่ น จะประกาศ
เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นาความในข้อ ๑๖ มาบังคับใช้
กับการประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ ในการอานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ง ผู้ อ านวยการการเลื อกตั้ง ประจ าองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นจะกาหนดที่เลือกตั้ง
นอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น
ข้อ ๒๑ คูหาลงคะแนน สาหรับที่เลือกตั้งหนึ่งให้มีจานวนสามคูหาเป็นอย่างน้อย
กรณีหน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ การจัดวาง
คูหาลงคะแนนในที่เลือกตั้งควรคานึงถึงบุคคลดังกล่าวด้วย
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ข้อ ๒๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๒๓ ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดาเนินการจัดให้มวี ัสดุอุปกรณ์การเลือกตัง้ เพื่อมอบให้แก่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้ ตลอดจน
การจัดภายในบริเวณที่เลือกตั้ง
ข้อ ๒๔ ในวันเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจัดให้มีป้ายหรือเครื่องหมาย
เพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น จั ด ให้ มี ป้า ยบอก
ที่เลือกตั้งเพื่อมอบให้ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไปติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง โดยมีข้อความ
อย่างน้อย ดังนี้
การเลือกตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่นและ/หรือผู้บริหารท้องถิ่น)
ที่เลือกตั้งสาหรับหน่วยเลือกตั้งที.่ ......... ตาบล/แขวง......................... เทศบาล..........................
อาเภอ/เขต.......................... ของเขตเลือกตั้งที่.......... สถานที่เลือกตั้ง.................(ระบุสถานที่)...............
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีป้ายประกาศบอกทาง
ไปยังที่เลือกตั้งเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ ๒๖ ในวันเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนนให้มีการเชิญธงชาติขึ้นบริเวณด้านหน้ า
ที่เลือกตั้งเช่นเดียวกับสถานที่ราชการ และเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้วให้เชิญธงชาติลง
เว้นแต่ที่เลือกตั้งนั้นไม่อยู่ในสถานที่ที่มีลักษณะที่สามารถเชิญธงชาติขึ้นลงบริเวณด้านหน้าของที่เลือกตั้งได้
หมวด ๓
เจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๑
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๒๗ ก่ อ นวัน ครบวาระการดารงตาแหน่ง ของสมาชิก สภาท้อ งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหกสิบวันหรือเมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ
ให้ หั ว หน้ า พนั กงานส่ว นท้อ งถิ่ น ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ นนั้น เป็ น ผู้ อานวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ ร ะบุ ป ระเภทและชื่ อ องค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง นั้ น และให้ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจตามมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๗ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ปรากฏว่า หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
กับผู้สมัคร หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งปลัดจัง หวัด นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอ
แล้วแต่กรณี เป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแทน
ข้อ ๒๘ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ให้บุคคลหรือคณะบุคคลแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๒๙ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ้ น จากหน้ า ที่
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง
ในกรณีที่ต้องจัด ให้ มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบั ญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งเมื่อประกาศผลการเลือกตั้งหรือเสร็จสิ้นภารกิจ แล้วแต่กรณี
กรณีผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเห็นว่า ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกระทาการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง หรืออาจทาให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาตักเตือน ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อมีคาสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อ สั่ ง ให้ ก ระท าการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร และสั่ ง ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งแต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๒๗
วรรคสอง เป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน
ข้อ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่ง ให้ผู้ อานวยการการเลือ กตั้งประจ าองค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น พ้น จากหน้ าที่ความรับผิด ชอบแล้ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร
ให้ มีการดาเนิ น การทางวินั ยด้ว ย ให้ แ จ้ งผู้บังคับบัญชาของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดาเนินการทางวินัยต่อไป
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑. การแต่งตัง้
ข้อ ๓๑ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่ นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้เป็นไปตามจานวนและหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) กรุ ง เทพมหานคร และองค์ การบริ หารส่ว นจั งหวัด ให้ มี ค ณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนห้าคน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ที่ปฏิบัติห น้ าที่ในเขตจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้ง หรืออาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลาเนาใน
เขตจั ง หวัด นั้ น ซึ่งมิ ไ ด้เป็ น ข้าราชการหรือ เจ้ า หน้าที่ อื่ นของรัฐ จ านวนไม่เ กินสองคน โดยใช้ชื่อว่า
“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร” หรือ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)” แล้วแต่กรณี
(๒) เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนสามคน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอาเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้นตั้งอยู่ หรืออาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่มีภูมิลาเนาในเขตอาเภอนั้นซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ จานวนไม่เกินสองคน
โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาล (ระบุประเภทและชื่อเทศบาล)” หรือ
“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเมืองพัทยา” หรือ “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ระบุชื่อตาบล)” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๒ กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะมีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๓๑ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทาม
(๓) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ ๓๓ กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๓) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง
(๖) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๘) ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า กระท าความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคาพิพากษา
มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
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(๙) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๓๔ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๓๑
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการรับสมัครบุคคลผู้ มีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๓๒ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓ เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ประกาศรับสมัครก่อนวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นครบวาระการดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน และมีระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยื่นใบสมัครตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ ด้วยตนเองต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาไม่ครบตามจานวน
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓๑ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทาบทามข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๒ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓ ให้ ครบตามจานวนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวภายในสามวัน
นับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร
ข้อ ๓๕ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและผู้ที่ได้รับการทาบทาม
รวมทั้ ง เสนอรายชื่ อและผลการตรวจสอบคุณ สมบัติ และลั ก ษณะต้อ งห้า ม ประวั ติแ ละพฤติการณ์
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดภายในสิบวันนับแต่วันปิดรับสมัคร
ข้อ ๓๖ ภายในสามวัน นั บแต่ วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจากผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิจารณา
คั ด เลื อกบุคคลตามข้อ ๓๕ โดยพิ จารณาจากผู้ ที่มี ความรู้ค วามสามารถและประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ ต่ อ การอ านวยการและรั บ ผิ ด ชอบการจั ด การเลื อ กตั้ ง หากเห็ น ว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ มี
ความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งทาให้ไม่สามารถคัดเลือกบุคคลได้ครบตามจานวนและหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๓๑ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทาบทามบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๒ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓ ให้ครบตามจานวนและหลักเกณฑ์ดังกล่าว และจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเรี ย งล าดั บ ตามตั ว อั ก ษร พร้ อ มทั้ ง ประวั ติ บุ ค คลและเหตุ ผ ลในการคั ด เลื อ ก
ส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ดังนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้คัด เลือกให้เหลือจานวนห้าคน
โดยมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอย่างน้อยสามคน
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(๒) เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล ให้คัดเลือกให้เหลือจานวนสามคน
โดยมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอย่างน้อยหนึ่งคน
ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๓๖
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๓๖ ไม่มีความเหมาะสม
ที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทาบทามบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ ๓๒
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓ เพิ่มเติม ให้ครบจานวนตามข้อ ๓๖ และเสนอให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว
ข้อ ๓๘ เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๓๗ แล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผล
การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อแจ้งให้
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ข้อ ๓๙ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็น กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็น ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งผลให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบเพื่อดาเนินการลงนามในคาสั่งแต่งตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๒ ต่อไป
ข้อ ๔๐ ในกรณีกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ตามข้อ ๔๔
หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๒
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓ เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน
ข้อ ๔๑ ในกรณีมีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งใหม่ การนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ หรือมีการเลือกตั้งเนื่องจากการยุบสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกตั้งครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกตั้งครั้งหลังสุดมีไม่ครบจานวนหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือมีเหตุจาเป็น ให้นาความในข้อ ๔๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ
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๒. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งและการประชุม
ข้อ ๔๒ การประชุ ม ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต้ อ งมี กรรมการอยู่ใ นการประชุ มไม่น้ อ ยกว่า กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้ งหมดที่มีอยู่ในตาแหน่ ง
จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าประธาน
กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมนั้นเลือกกันเองคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุมแทน
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงคะแนนเสียง และ
กรรมการคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
มีสิทธิลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง และให้นาความในข้อ ๒๙ มาใช้บังคับกับการพ้นจากหน้าที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
ข้อ ๔๔ นอกจากการพ้นจากหน้าที่ตามข้อ ๔๓ กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๒ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓
(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้พ้นจากหน้าที่ โดยเห็นว่ ามีความประพฤติส่อไป
ในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ หรือส่อว่าจงใจใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อประกาศ
หรือระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ละเลยต่อหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(๕) คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค าสั่ ง ให้ พ้ น จากหน้ า ที่ ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้ น าความในข้ อ ๒๙ วรรคสาม และข้ อ ๓๐ มาใช้ บั ง คั บ กั บ กรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
การพ้นจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่ กระทบการใดที่กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกระทาไปในหน้าที่ รวมทั้งการได้รับค่าตอบแทนก่อนวันที่พ้นจากหน้าที่
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ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
ข้อ ๔๕ ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ วั น ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อ มกัน ให้มีคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งจานวนเก้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกจานวน
แปดคน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓ แล้วให้ปิดประกาศคาสั่งแต่งตั้งดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง และปิดประกาศ ณ ที่เลื อกตั้งในวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๕ ด้วย
(๒) กรณีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งจานวนเจ็ดคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกจานวนหกคน
และให้นาความใน (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สานักงานกาหนด
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและ
การนับคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ตามที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๔๖ ก่อนวันเลือกตั้ง ถ้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งผู้ใด ซึ่งผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกาศแต่งตั้งไว้แล้ว หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือการปฏิบัติหน้าที่นั้น
อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้พ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่แทน
จนครบจานวนตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๕
ข้อ ๔๗ ในวั น เลื อ กตั้ ง ถ้ า ถึ ง เวลาเปิ ด การออกเสี ย งลงคะแนนแล้ ว มี ก รรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งตามข้อ ๔๕ มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจานวน แต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจา
หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ก รรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ ม าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ และให้ ก รรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ ม าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ นขณะนั้ น รายงาน
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดาเนินการแต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๔๕
เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมให้ครบจานวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง
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ในกรณี ที่ มี ก รรมการประจ าหน่ ว ยเลื อกตั้ งตามข้ อ ๔๕ มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น้ อ ยกว่า กึ่งหนึ่ ง
ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดาเนินการแต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๔๕ เป็นกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมให้ครบจานวนโดยเร็ว
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งตามข้อ ๔๕ มาปฏิบัติหน้าที่เลย ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการแต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๔๕ เป็นกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
ข้อ ๔๘ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พบเห็นว่ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทาการใด
ที่จะเป็นเหตุทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ให้แจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเปลี่ยนกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๔๙ กรณี ที่ ค ณะกรรมการประจ าหน่วยเลือ กตั้ งเห็ นว่า มีก ารกระท าความผิ ด เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประชุมและมีมติมอบหมายให้
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งหรือตามที่เห็นสมควร เป็นผู้ดาเนินการกล่าวโทษตามหน้าที่
และอานาจ
ข้อ ๕๐ การประชุมของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมนั้น
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่มาปฏิบัติหน้าที่
หรือมาแต่ไ ม่อาจปฏิบั ติห น้ าที่ไ ด้ ให้ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่เหลืออยู่เลือกกันเองคนหนึ่ ง
เป็นประธานในที่ประชุมแทน
การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
โดยกรรมการทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงคะแนนเสียงและให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสีย งในการลง
คะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ส่วนที่ ๔
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตัง้
ข้อ ๕๑ เมื่อประกาศให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับ
ผู้บัญชาการตารวจนครบาลหรือผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด หรือหัวหน้าสถานีตารวจหรือนายอาเภอ
หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นในพื้นที่เพื่อขอให้จัดเจ้าหน้าที่ตารวจหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งอย่างน้อยที่เลือกตั้งละสองคน
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ข้อ ๕๒ ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ วั น ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๕๑ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง ตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓
ในกรณีที่มีเจ้าหน้ าที่ตารวจหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ ๕๑ ไม่เพียงพอ
ที่เลือกตั้งละสองคน ให้ แ ต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
เพิ่มเติมให้ครบตามจานวน ทั้งนี้ ในที่เลือกตั้งแต่ละแห่งต้องมีเจ้าหน้าที่ตารวจหรือข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ ๕๑ อย่างน้อยหนึ่งคน
ข้อ ๕๓ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้ง
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(๓) รักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ
(๔) รั บ แจ้ ง เหตุ ใ นกรณี ที่ มี ก ารกระท าความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง
(๕) จับกุมและควบคุมตัวผู้กระทาความผิดส่งพนักงานสอบสวนในกรณีที่ได้พบการกระทา
ความผิ ด ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ในวั น เลื อ กตั้ ง
หรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือและผู้กระทาความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง
โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระทาความผิดซึ่งหน้า
ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พบเห็นว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
กระทาการใดที่จะเป็นเหตุทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้นาความในข้อ ๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ข้อ ๕๔ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นายอ าเภอ และพนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ต ารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในการเลือกตั้ง
เพื่อให้ การดาเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น ร้องขอให้ผู้บั ญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้ ว่ า ราชการจังหวัด หรือ
นายอาเภอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งตามสภาพพื้นที่และความเหมาะสม
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ข้อ ๕๕ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในเขตเลือกตั้ง
(๒) อานวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจร
(๓) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๔) รั บ แจ้ ง เหตุ ใ นกรณี ที่ มี ก ารกระท าความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง
(๕) จับกุมและควบคุมตัวผู้กระทาความผิดส่งพนักงานสอบสวนในกรณีที่ได้พบการกระทา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้งหรือ
ได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือและผู้กระทาความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง
โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระทาความผิดซึ่งหน้า
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพ้นจากหน้าที่ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ได้รั บ มอบบั ต รเลือ กตั้ง หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง และวั ส ดุ อุป กรณ์ ที่ เกี่ ยวกับ
การเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
ส่วนที่ ๖
การอบรมเจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลือกตัง้
ข้อ ๕๖ ก่อนการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการอบรมคณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดกากับดูแล
ส่วนที่ ๗
ค่าตอบแทนของผู้ได้รบั แต่งตั้งให้ปฏิบัตหิ น้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ข้อ ๕๗ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจ าองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอาเภอ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น หรือ ผู้ บริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ ค่า ตอบแทนตามอั ต ราบั ญชี ค่ าตอบแทนซึ่ งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
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หมวด ๔
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ การจากัดสิทธิ และบัญชีรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๑
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
ข้อ ๕๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ส่วนที่ ๒
การแจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้ และการถูกจากัดสิทธิ
ข้อ ๕๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุ
หรื อ แจ้ ง เหตุ ที่ ไ ม่ อ าจไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง แล้ ว แต่ เ หตุ นั้ น มิ ใ ช่ เ หตุ อั น สมควร ให้ ผู้ นั้ น ถู ก จ ากั ด สิ ท ธิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๖๐ เมื่ อ มี ก ารประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ นหรื อ ผู้ บริ ห ารท้ อ งถิ่ นของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นใด ให้ น ายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่รับแจ้งเหตุ
และดาเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุตามส่วนนี้
ข้อ ๖๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้
ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ หรือทาเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
หมายเลขประจาตัว ประชาชนและที่อ ยู่ ต ามหลั กฐานทะเบี ย นบ้ านให้ชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง แจ้ งด้วยว่า
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ต น
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ด้วยตนเองหรือทาเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน
หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยต้องแจ้งเหตุภายในเจ็ ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันเลือกตั้ง
กรณี ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อกตั้ง ดาเนิ น การแจ้ งเหตุจ าเป็นที่ ไ ม่อ าจไปใช้ สิ ท ธิเ ลื อกตั้ง ก่อ นระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรับคาร้องตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘
หรือหนังสือแจ้งเหตุดังกล่าวไว้พิจารณาเมื่อถึงกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพิจารณาแล้ว
หากเหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งเหตุ
ข้อ ๖๒ การแจ้ ง เหตุ จ าเป็ น ที่ ไ ม่ อ าจไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ เ ป็ น ไป
ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ข้อ ๖๓ เมื่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งแจ้งนั้นเป็นเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๖๕ ให้บันทึกการแจ้งเหตุไว้ในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้
กรณีที่น ายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งแจ้งไม่เป็นเหตุตามข้อ ๖๕ ให้แจ้งผู้มีสิทธิเ ลือกตั้งนั้นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งเหตุและเก็บหนังสือแจ้งเหตุนั้นไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๖๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามข้อ ๖๓ วรรคสอง มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อานวยการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น เลื อ กตั้ ง และให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจาจังหวัดพิจารณาคาร้องให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
ข้อ ๖๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้
เนื่องจากมีเหตุดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แจ้งและนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุจาเป็นเพียงพอจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ คือ
(๑) มีกิจธุระจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
(๒) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(๓) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(๔) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
(๕) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร
(๖) ได้รับคาสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
(๗) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๖๖ เมื่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชุดที่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละ
หน่วยเลือกตั้งจากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้ดาเนินการจัดทา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๖๓
หรือแจ้งแล้วแต่นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุตามข้อ ๖๕
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันเลือกตัง้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙ จานวนสี่ชุด และให้ดาเนินการ
ดังนี้
(๑) ชุดที่หนึ่ง สาหรับสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
(๒) ชุดที่สอง มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
(๓) ชุดที่สาม มอบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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(๔) ชุดที่สี่ มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้อานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร
ปิ ด ประกาศไว้ ณ ที่ ท าการผู้ใ หญ่บ้า นหรื อสถานที่ อื่นที่ เ ห็นสมควรเฉพาะผู้มี สิ ทธิเ ลื อกตั้งที่ อยู่ใน
เขตหมู่บ้านหรือปิดประกาศไว้ ณ เขตชุมชนหนาแน่นเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น
ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุ ไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙) ตามวรรคหนึ่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูล หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลทางอินทราเน็ต หรือทางอินเทอร์เน็ต
การจัดทาบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง มิให้ระบุเลขประจาตัวประชาชน ยกเว้นชุดที่หนึ่ง และ
ชุดที่สอง
เมื่ อ นายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี
สิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้น
ไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙) ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่งมอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้
ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งคืนผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานต่อไป
ข้อ ๖๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรตามข้อ ๖๖ มีความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคาร้องตามแบบ ส.ถ/ผ.ถ. ๑/๑๐ พร้อมหลักฐานต่อ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เมื่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ รั บ ค าร้ อ งแล้ ว
ให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชุดที่ได้รับคืนจากนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ตามข้อ ๖๖ และตรวจสอบจากต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น
ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริงหรือไม่ หรือตรวจสอบหลักฐานที่ผู้ร้องนามาแสดงว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งหรือไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ได้แจ้งเหตุความจาเป็ นซึ่งเป็นเหตุอันสมควรตามข้อ ๖๕ โดยให้
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิจารณาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบแล้วพบว่า
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริง ให้ดาเนินการแก้ไขโดยขีดฆ่าชื่อผู้ถูกจากัดสิทธินั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุไว้
แล้วแต่เหตุนนั้ ไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙) ชุดที่หนึ่งตามข้อ ๖๖ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดเก็บรักษาไว้ และแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบ พร้อมทั้ง
แจ้งไปยังหั ว หน้ าพนั กงานส่ว นท้องถิ่น และนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบี ยนท้ องถิ่น เพื่อให้
ดาเนินการแก้ไขในชุดที่สอง และฐานข้อมูลโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น
ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้แจ้งผู้ยื่นคาร้องโดยเร็ว
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ส่วนที่ ๓
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้
ข้อ ๖๘ ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่จัดทา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ จั ด ท าจ านวนหกชุ ด โดยให้ จั ด ท าเป็ น ราย
หน่ ว ยเลื อกตั้งโดยเรี ยงตามลาดับเลขประจ าบ้า นในแต่ละหน่วยเลื อกตั้ง ส าหรับหน่วยเลือกตั้งใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในเขตเทศบาล หรือชุมชนหนาแน่นอาจแยกออกตามชื่อ ถนน ตรอก ซอย
แยก คลอง หรือแม่น้า โดยเรียงตามลาดับตัวอักษรและตามลาดับเลขประจาบ้าน
ข้อ ๖๙ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้
(๑) เลขประจาบ้าน
(๒) เลขประจาตัวประชาชน
(๓) ชื่อตัว - ชื่อสกุล
(๔) เพศ
(๕) หมายเหตุ
ในการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อปิดประกาศ ห้ามมิให้ระบุเลขประจาตัวประชาชน
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม (๒) เว้นแต่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ห้า ชุดที่หกตามข้อ ๗๒ (๕)
และ (๖) ให้ ระบุเลขประจาตัว ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕ ให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้พิมพ์และ
ผู้ทานที่สามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๗๐ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อและ
ถอนชื่อ การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน การรับแจ้งเหตุจาเป็น ตลอดจนการแก้ไขรายการ
ผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าทีแ่ ทน
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๗๑ กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลาง
หรือนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทาประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามข้ อ ๖๘ จ านวนหกชุ ด แล้ ว เสนอให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว
ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นลงนามในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวและ
ดาเนินการปิดประกาศ ณ สถานที่ ตามข้อ ๗๒ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน
ข้อ ๗๒ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง แต่ ล ะชุ ด เมื่ อ ด าเนิ น การตามข้ อ ๗๑ เสร็ จ แล้ ว
ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดาเนินการ ดังนี้
(๑) ชุดที่หนึ่ง มอบให้นายอาเภอปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น
(๒) ชุดที่สอง มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิน่ ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้น
(๓) ชุ ด ที่ ส าม มอบให้ ผู้ อ านวยการเขตของกรุ ง เทพมหานคร หรื อ ปลั ด เทศบาล หรื อ
ปลัดเมืองพัทยา หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับ
ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
(๔) ชุดที่สี่ ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับชุดที่ห้า
และส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตัง้ ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งในวันเลือกตัง้
(แทนชุดที่สาม)
(๕) ชุดที่ห้า สาหรับนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อ การถอนชื่อ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หรือการย้ายทะเบียนบ้านออกไปนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แล้วเก็บรักษาไว้
(๖) ชุดที่หก ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับชุดที่ห้า
แล้ ว จั ด ท าปกให้ มี ค วามแตกต่ า งจากชุ ด อื่ น และส่ ง มอบให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
ไว้ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
ในกรณี ที่ มี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนใหม่ ต ามข้ อ ๒๐๒ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ห้า เพื่อมอบให้คณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งใช้ในการตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ ๗๓ กรณี มี ผู้ ส มั ค รหรื อ ผู้ ใ ดต้ อ งการบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ ค ณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกาศไว้ ให้ ผู้ ส มั ค รหรื อ บุ ค คลนั้ น ขอคั ด ส าเนา
จากนายทะเบียนอาเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่ผู้อานวยการทะเบียนกลาง
กาหนด
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นคัดสาเนาบัญชีรายชื่อชุดที่สี่
ข้อ ๗๔ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๖
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ส่วนที่ ๔
การเพิ่มชือ่ หรือถอนชื่อผู้มีสทิ ธิเลือกตั้ง
ข้อ ๗๕ เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่
รับแจ้งเหตุและดาเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ แทนผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ ๗๖ กรณีนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพบว่า การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มี
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มี ค วามผิ ด พลาด ไม่ ว่ า จะพบเหตุ ดั ง กล่ า วก่ อ นหรื อ หลั ง การประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี
สิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง
แล้วให้รีบพิจารณาโดยเร็ว หากเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดมีความผิดพลาด
หรือมีชื่อตกหล่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่งให้แก้ไขหรือ
เพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อตกหล่นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งคาสั่งไปยังนายทะเบียน
อาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในการนี้
ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยวิ ธี พิ ม พ์ ชื่ อ และรายการเพิ่ ม เติ ม ต่ อ ใบสุ ด ท้ า ยของบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี
สิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ปี กากับไว้ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่ง
ข้อ ๗๗ กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน
ไม่ มี ร ายชื่ อ อยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ ต นหรื อ ผู้ นั้ น สมควรมี ชื่ อ เป็ น ผู้ มี
สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้นาสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนหรือ
บั ต รประจ าตั ว อื่ น ใดที่ ท างราชการออกให้ มายื่ น ค าร้ อ งขอเพิ่ ม ชื่ อ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗
ต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
เมื่ อ นายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ ค าร้ อ งและหลั ก ฐานแล้ ว
ให้ รีบตรวจสอบหลักฐาน หากเห็ น ว่าผู้ยื่นคาร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ เ พิ่ ม ชื่ อ ลงในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ด้ ว ยวิ ธี พิ ม พ์ ชื่ อ และรายการเพิ่ ม เติ ม ต่ อ ใบสุ ด ท้ า ยของ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ และแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องหรือเจ้าบ้านทราบพร้อมด้วยเหตุผล
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
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กรณีนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเห็นว่า ผู้ยื่นคาร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาโดยเร็ว
เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ รายงานจาก
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแล้ว ให้รีบพิจารณาโดยเร็ว หากเห็นว่าผู้ยื่นคาร้องหรือ
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีคาสั่งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
แจ้งคาสั่งไปยังนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้ รั บ รายงาน ในการนี้ ให้ น ายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีเพิ่มชื่อเพิ่มเติมเช่นเดียวกับวรรคสอง
และแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องหรือเจ้าบ้านทราบ พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่ง
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า ผู้ยื่นคาร้องหรือ
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องหรือเจ้าบ้านทราบ พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่ง
ข้อ ๗๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ บุ ค คลนั้ น มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน
ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการเลือกตั้งเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตัง้
ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ และให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นตามวรรคสอง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ยื่นคาขอเพิ่มชื่อ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ โดยให้ยื่นต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ที่ ต นมี ชื่ออยู่ ในทะเบี ยนบ้า นครั้งสุ ด ท้า ยเป็นเวลาติด ต่อกัน ไม่น้อยกว่า หนึ่งปี และก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าสิบวัน ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นคาขอด้วยตนเอง
(๒) ยื่นคาขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
เมื่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคาร้องตามวรรคสามแล้วให้รีบตรวจสอบ
หลักฐาน หากเห็ น ว่าผู้ยื่น คาร้องเป็น ผู้มี สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ดาเนินการตามข้อ ๗๗
วรรคสอง โดยอนุโลม และให้หมายเหตุว่ามีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่น
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ข้อ ๗๙ กรณี ที่ ผู้ ยื่ น คาร้องขอเพิ่ มชื่อ ได้รับแจ้ งจากนายทะเบีย นอาเภอหรื อนายทะเบียน
ท้องถิ่นให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๗๗ วรรคสอง วรรคสี่ หรือข้อ ๗๘ ตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ แล้วแต่ไม่ปรากฏรายชื่อของบุคคลดังกล่าวในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเ ลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ
เลื อ กตั้ งนั้ น สามารถขอเพิ่ มชื่อ ต่อคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจ าหน่วยเลื อกตั้ง ในวันเลือกตั้งได้
โดยใช้แ บบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ ที่น ายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกให้เป็นหลักฐาน
ในการขอเพิ่มชื่อ
เมื่อคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้รับ คาร้องตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ ให้เพิ่มชื่อ
ที่นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกให้ ให้รีบตรวจสอบโดยเร็ว หากเห็นว่าเป็นเอกสาร
ที่ถูกต้องให้เพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้สาหรับการตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียง
ลงคะแนนด้วยวิธีการเขียนชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ โดยให้ประธานกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ และเก็บหนังสือรับรองการอนุมัติ ให้เพิ่มชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งบันทึกการให้เพิ่มชื่อไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ด้วย
ข้อ ๘๐ ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง หากนายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ แจ้ ง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการเพิ่มชื่อบุคคลใด
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรณีมีการร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ให้ดาเนินการเพิ่มชื่อให้เป็นไปตามนั้น ด้วยวิธีพิมพ์ชื่อและ
รายการเพิ่มเติมเช่นเดียวกับข้อ ๗๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๘๑ ในวัน เลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการเพิ่มชื่อบุคคลใดในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรณีมีการร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อ ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ให้ดาเนินการเพิ่มชื่อให้เป็นไปตามนั้นด้วยวิธีเขียนชื่อและรายการ
เพิ่มเติมเช่นเดียวกับข้อ ๗๙ วรรคสอง
ข้อ ๘๒ ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดาเนินการบันทึกข้อมูลการเพิ่มชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้อง
๒. การถอนชือ่ ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตัง้
ข้อ ๘๓ กรณี น ายทะเบี ย นอ าเภอ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาดหรือมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่า
จะพบเหตุ ดั ง กล่ า วก่ อ นหรื อ หลั ง การประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให้ ร ายงานพร้ อ มด้ ว ย
พยานหลักฐานที่มีหรือสาเหตุที่เกิดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเร็ว
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เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานแล้วให้รีบ
พิจารณาโดยเร็ว หากเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ งใดมีความผิดพลาด หรือ
ปรากฏชื่อบุคคลผู้ไ ม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือได้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบจริง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่ง
ให้แก้ไขหรือถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งคาสั่งไปยังนายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น ภายในสามวัน นั บแต่วันที่ได้รับรายงาน ในการนี้ ให้นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้ดาเนินการขีดฆ่าชื่อออก พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ปี กากับไว้ แล้วแจ้งให้เจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคาสั่ง
ข้อ ๘๔ กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อ
ผู้ไ ม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ ให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นยื่นคาร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าสิบวัน
เมื่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาคาร้องแล้วเห็นว่า มีหลักฐาน
เชื่อได้ว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตัง้ ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ดาเนินการขีดฆ่าชื่อออกพร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ แล้วให้แจ้งคาสั่งให้ผู้ยื่นคาร้องและเจ้าบ้านทราบภายในสามวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
กรณีนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานพร้อมแสดงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้ยื่นคาร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
กรณี ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
ผู้ มี ชื่ อ อยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ ถู ก ขอถอนชื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให้ แ จ้ ง ค าสั่ ง ไปยั ง
นายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ภายในสามวั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายงาน ในการนี้
ให้ น ายทะเบี ย นอาเภอหรือ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ นแจ้ ง ให้ผู้ ยื่ น คาร้อ งทราบภายในสามวัน นับแต่วัน ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่ง
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานตามวรรคสาม
แล้วให้รีบพิจารณาโดยเร็ว หากเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อ เป็นผู้ไม่มี
สิทธิเลือกตั้ง ให้ มีคาสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งคาสั่งไปยัง
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นายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ภายในสามวั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายงาน ในการนี้
ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมบันทึกสาเหตุของ
การถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ แล้วให้แจ้งคาสั่งให้ผู้ยื่นคาร้อง
และเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว
ข้อ ๘๕ กรณี ที่ เ จ้ า บ้ า นผู้ ใ ดเห็ น ว่ า ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ปรากฏชื่ อ บุ ค คลอื่ น
ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่ง
เจ้าบ้านมอบหมายนาสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปแสดงเป็นหลักฐานต่อนายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันหรือนาหลักฐานดังกล่าวไปแสดงต่อคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
เมื่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้ มีคาสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้
ขีดฆ่าชื่อออก พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี
กากับไว้ แล้ว แจ้งคาสั่งให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ ได้รับ
หลักฐานจากเจ้าบ้าน
กรณีที่เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายนาสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานอื่นใด
ไปแสดงต่อคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตัง้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นมิได้มชี อื่
อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นดั ง กล่ า วจริ ง ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง มี ค าสั่ ง ถอนชื่ อ ออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ขีดฆ่าชื่อออก พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ
และให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ และให้มีการบันทึก
การถอนชื่อไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ด้วย
ข้อ ๘๖ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่งถอนชื่อ
บุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๘๔ วรรคสี่ หรือนายทะเบียนอาเภอ หรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นมีคาสั่งถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๘๔ วรรคสอง
หรือข้อ ๘๕ วรรคสอง ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐานแสดงว่า
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคาร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้ววินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สุด
สาหรับการเลือกตั้งครั้งนั้น
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาวินิจฉัยให้เพิ่มชื่อ
บุคคลใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ดาเนินการเพิ่มชื่อโดยปฏิบัติตามข้อ ๘๐ และข้อ ๘๑
แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๘๗ ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดาเนินการบันทึกการถอนชื่อในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๕
การเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
ข้อ ๘๘ ในกรณี ที่ ศ าลมีค าพิ พ ากษาให้ เพิ ก ถอนสิท ธิเ ลื อ กตั้ง ของบุ คคลใดแม้ คาพิ พ ากษา
ยั ง ไม่ ถึ งที่สุ ด ก็ต าม และคณะกรรมการการเลือ กตั้งได้รับ ทราบคาพิพ ากษานั้นแล้ ว ให้ เ ลขาธิการ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งจั ด ให้ มีก ารบันทึ ก ลงในทะเบี ย นการเพิ ก ถอนสิ ท ธิเ ลือ กตั้ง และให้แ จ้ง
ผู้อานวยการทะเบียนกลางเพื่อหมายเหตุการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เป็นประจาทุกเดือน
ข้อ ๘๙ เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งให้ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพื่อแจ้งให้
นายทะเบี ย นอ าเภอหรือ นายทะเบีย นท้อ งถิ่ นใช้ เป็ นข้อ มูล ในการตรวจสอบและจั ด ทาบัญ ชีร ายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภายหลังจากการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งบุคคลใดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือกรณีพบหมายเหตุ
การถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดผิดไปจากข้อเท็จจริง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ดาเนินการปรับปรุงทะเบียนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บปรุง การถู กเพิ ก ถอนสิ ท ธิเ ลื อกตั้ง ในบั ญชี รายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เลื อ กตั้ งให้ ถูก ต้องตาม
ความเป็นจริง โดยใช้วิธีการบันทึกเพิ่มเติม หรือขีดฆ่าออก และให้บันทึกสาเหตุไว้ในช่องหมายเหตุและ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้
ส่วนที่ ๖
การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ
ข้อ ๙๐ การด าเนิ น การหรื อ ยิ น ยอมให้ มี ก ารย้ า ยบุ ค คลเข้ า มาในทะเบี ย นบ้ า นของตน
ดังต่อไปนี้ ให้ สัน นิ ษฐานว่าเป็น การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบี ยนบ้านเพื่อประโยชน์ ในการเลื อ กตั้ ง
โดยมิชอบ
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(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน
(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อาศัยอยู่จริง
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน
กรณีตามวรรคหนึ่ง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศกาหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือพนักงาน
ของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน
หมวด ๕
การสมัครรับเลือกตั้งและตัวแทนผู้สมัคร
ส่วนที่ ๑
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๙๑ ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ส่วนที่ ๒
การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๙๒ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครโดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ ยื่นต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวัน เวลา และ
สถานที่ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก าหนด
พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามบัญชีท้ายระเบียบนี้และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพ
ที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองตามจานวนที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนด รวมทั้งหลักฐานและเอกสาร ดังนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(๓) ใบรับรองแพทย์
(๔) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้ง
สาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒
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(๕) หลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ ๙๑
กรณีที่มีหน่วยเลือกตั้งจานวนมาก ซึ่งต้องใช้รูปถ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็ว
ในการจัดทาประกาศรับสมัครตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ ผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาจกาหนดให้ผู้สมัครนารูปถ่ายมาให้เท่าที่จาเป็นเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดพิมพ์แบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕
กรณี ที่ มี ผู้ ประสงค์จ ะยื่ น ใบสมัค รพร้อ มกั นหลายคนหรือยื่ นก่ อนเวลารั บสมัครและไม่อาจ
ตกลงกันได้ ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มายื่นพร้อมกันหรือยื่นก่อนเวลารับสมัคร
ข้อ ๙๓ กรณีที่ผู้สมัครคนใดยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกันตามข้อ ๙๒ ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด ให้มีการประชุมผู้สมัครนั้น เพื่อตกลงลาดับการยื่น
ใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดาเนินการจับสลากต่อหน้าผู้สมัครทั้งหมด
การจับสลากให้ดาเนินการสองครั้ง ดังนี้
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เขี ย นชื่ อผู้ สมัค รที่ต้อ งจับ สลากบนสลากที่ เหมือ นกัน แล้ ว ใส่ใ นภาชนะทึ บแสงทาการเขย่าภาชนะ
ให้ ส ลากคละกั น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ท ราบว่ า เป็ น สลากของผู้ ส มั ค รใด แล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ จั บ สลากชื่ อ ผู้ ส มั ค รจากในภาชนะขึ้ น มาครั้ ง ละหนึ่ งใบ
ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลาดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากตาม (๒) ก่อน
ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลาดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากตาม (๒)
เป็นลาดับถัดไปตามลาดับจนครบ
(๒) การจับสลากครั้งที่สอง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขียนหมายเลขตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขที่เท่ากับจานวนผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครพร้อมกันบนสลาก
ที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะทึบแสงทาการเขย่าภาชนะให้สลากคละกัน เพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลาก
ที่เขียนหมายเลขใด แล้วให้ผู้สมัครตามลาดับของผลการจับสลาก ตาม (๑) ทาการจับสลากเพื่อยื่น
ใบสมัคร ผู้สมัครใดจับสลากได้หมายเลขใดให้ถือเป็นหมายเลขลาดับในการยื่นใบสมัคร
ข้อ ๙๔ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครว่าครบถ้วนหรือไม่ หากตรวจเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเอกสาร
หลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้คืนเอกสารและหลักฐานทั้งหมดพร้อมค่าธรรมเนียม
ให้ผสู้ มัครนั้น เพื่อไปดาเนินการแก้ไขและนามายื่นใหม่ในภายหลัง
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เมื่ อ ผู้ ส มั ค รได้ ยื่ น ใบสมั ค รและหลั ก ฐานการสมั ค รพร้ อ มค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รแล้ ว
ให้ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการลงรายการในใบสมัคร
หลักฐานการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อเห็นว่าครบถ้วนให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมทั้งออกใบรับใบสมัครให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามลาดับการยื่นสมัครตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓ และ
ให้ทาสาเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙๕ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ออกหลั ก ฐาน
การรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดแล้ว ผู้สมัครนั้นจะถอนการสมัครมิได้
ข้อ ๙๖ เมื่อเสร็จสิ้นกาหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปผลการรับสมัครรับเลือกตัง้ ให้ผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดทราบ และ
ให้ส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้นต่อไป
ส่วนที่ ๓
การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
ข้อ ๙๗ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบหลักฐาน
การสมัครและตรวจสอบว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
การตรวจสอบสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกถ้อยคาเกี่ยวกับ
ความถู ก ต้ อ งของเอกสารหลั ก ฐานการสมั ค ร คุ ณ สมบั ติ และลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามแบบบั น ทึ ก
การให้ ถ้อยคาต่อท้ายแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ หากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับหลักฐานการสมัครของผู้สมัครใด ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐาน
ดังกล่าว เพื่อยืนยันรับรองความถูกต้อง
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันปิดรับสมัคร และติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือ
สถานที่อื่นที่เห็นสมควร พร้อมทั้งจัดส่งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด จานวนหนึ่งชุด
ส าหรั บ ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ครรับ เลื อกตั้ง แต่ ล ะรายให้ จั ด ทาประกาศแยกต่า งหาก โดยให้ มี ชื่อตัว
ชื่ อ สกุ ล รู ป ถ่ า ย หรื อ รู ป ภาพที่ พิ ม พ์ ชั ด เจนเหมื อ นรู ป ถ่ า ย และหมายเลขประจ าตั ว ผู้ ส มั ค ร
ที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ และให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ ตามวรรคสาม
และให้ ปิ ด ประกาศคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มในการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด จานวนหนึ่งชุด
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ส่วนที่ ๔
การให้หมายเลขประจาตัวผูส้ มัคร
ข้อ ๙๘ ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งตามลาดับ
ก่อนหลังการมายื่น ใบสมัครตามลาดับเลขที่ใบรับใบสมัครที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้แต่ละบุคคล
กรณีบุคคลที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศของผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ และต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วิ นิ จ ฉั ยให้ เ ป็น ผู้มี สิท ธิสมัค รรับเลื อกตั้งได้ต ามกฎหมายว่าด้วยการเลือ กตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ให้ ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น ได้ รั บ หมายเลขประจ าตั ว ผู้ ส มั ค รตามล าดั บ เลขที่ ใ บรั บ ใบสมั ค รที่
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้
ส่วนที่ ๕
การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว
ข้อ ๙๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร หากศาลมี ค าพิ พ ากษา
ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลใดและสานักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งคาพิพากษาต่อสานักงานแล้ว
ให้ ส านั ก งานจั ด ท าทะเบี ย นผู้ ถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และบั น ทึ ก การถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ
สมัครรับเลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้
ข้อ ๑๐๐ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้ง ให้สานักงาน
แจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๑๐๑ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว
ให้นาความในข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๖
ตัวแทนผู้สมัครประจา ณ ที่เลือกตัง้
ข้อ ๑๐๒ ตัวแทนผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลซึ่งผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจาอยู่
ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจัดไว้ในที่เลือกตั้งแห่งละหนึ่งคน เพื่อร่วมสังเกตการณ์
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง โดยยื่น
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๖ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นลงลายมือชื่อรับทราบแล้วให้ลงวัน เดือน ปี ในหนังสือนั้น แล้วมอบคืนไปโดยสาเนาเก็บไว้
ตรวจสอบหนึ่งฉบับ
ข้อ ๑๐๓ ตั ว แทนผู้ ส มั ค รต้ อ งอยู่ ใ นที่ ซึ่ ง จั ด ไว้ ณ ที่ เ ลื อ กตั้ ง ที่ ซึ่ ง สามารถมองเห็ น
การปฏิบัติงานได้ และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง
หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรค
แก่การเลือกตั้ง
เมื่อมีการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งตักเตือนและหากยังฝ่าฝืนอีก
ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อกตั้งมีอ านาจสั่ งให้ตัวแทนผู้ สมั ครออกไปจากที่ เลื อกตั้ง โดยให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่ง และให้ บันทึกไว้ใน
รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓
หากตั ว แทนผู้ ส มั ค รเห็ น ว่ า เจ้ า พนั ก งานผู้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายให้รีบทักท้วงตามแบบทักท้วงและวิธีการทักท้วงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดทันที
เมื่อคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้รับคาทักท้วงแล้วให้จดบันทึกคาทักท้วงพร้อมผลการวินิจฉัย
ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓
หมวด ๖
การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่
ภายหลังประกาศรายชือ่ ผู้สมัคร
ส่วนที่ ๑
กรณีผู้สมัครไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัคร
ข้อ ๑๐๔ ผู้ ส มั ค รผู้ ใ ดไม่ มี ชื่ อ ในประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รของผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสิทธิยื่นคาร้องขอให้รับสมัครรับเลือกตั้งและประกาศรายชื่อ
ให้เป็นผู้สมัคร พร้อมพยานหลักฐาน ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่จัดให้มี
การเลือกตั้งนั้นภายในสามวันนับแต่วันที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
ข้อ ๑๐๕ คาร้องต้องทาเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคาสุภาพ และมีรายการ ดังนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ทาคาร้อง
(๒) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้อง
(๓) ข้อเท็จจริงหรือประเด็นที่ต้องการให้วินิจฉัยพร้อมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(๔) ลายมือชื่อผู้ร้อง
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ผู้ร้องต้องมายื่นคาร้องด้วยตนเอง เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็นอาจมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจาเป็นที่ต้องมีการยื่นคาร้องแทนและต้องแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอานาจด้วย
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่ได้รับคาร้อง แจ้งการรับคาร้องไปยังสานักงาน
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ได้รับคาร้อง
ข้อ ๑๐๖ คาร้องที่ยื่น เกินระยะเวลาตามข้อ ๑๐๔ หรือคาร้องที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐๕
ให้ถือเป็นเหตุที่ไม่รบั คาร้องและให้แจ้งเหตุไม่รับคาร้องให้ผู้รอ้ งทราบในวันถัดจากวันที่มคี าสั่งไม่รบั คาร้อง
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประจาจังหวัด ตามข้อ ๑๐๗ ไม่รับคาร้องไว้พิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ ง
ประจาจังหวัดส่งสาเนาคาร้องทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ ยวข้อง
และความเห็นภายในวันถัดจากวันที่มีคาสั่งไม่รับคาร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
ข้อ ๑๐๗ ในการพิจารณาคาร้องขอให้รับสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ ๑๐๔ ให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจาจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้ากลุ่มงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๓) พนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
สืบสวนและไต่สวนระดับกลางหรือระดับต้นหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาสิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ประจาจังหวัดมีหน้าที่และอานาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเบื้องต้น
และจัดทาความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประจาจังหวัด ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเป็นผู้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งนั้น
ข้อ ๑๐๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประจาจังหวัด กาหนดวัน เวลา และสถานที่นัดพิจารณาภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องจาก
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และแจ้งให้ผู้ร้องและผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทราบโดยเร็ ว ก่ อ นวั น นั ด พิ จ ารณา พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ส าเนาค าร้ อ งให้ ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อยื่นคาคัดค้านคาร้อง
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ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าค าคั ด ค้ า นค าร้ อ ง
เอกสารประกอบคาคัดค้าน และบัญชีพยานหลักฐาน รวมทั้งเหตุผลในคาคัดค้านว่าคาร้องไม่ชอบหรือ
ไม่ถูกต้องอย่างไร โดยแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุนว่าประกาศรายชื่อผู้สมัครได้กระทา
โดยชอบอย่างไร มายื่นก่อนเริ่มการพิจารณา
ข้อ ๑๐๙ ในวันนัดพิจารณา เมื่อผู้ร้องและผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาพร้อมกันแล้ว ให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งปวง หากฝ่ายใดโต้แย้ง
พยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง ให้เลขานุการจดบันทึกข้อโต้แย้งนั้นไว้ และต้องจดบันทึกการให้ถ้อยคา
ของแต่ ล ะฝ่ า ยไว้ ด้ ว ย หากมี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความสมบู ร ณ์ ข องพยานหลั ก ฐาน
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจาจังหวัด
จะสั่งให้นาพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมก็ได้
การรับฟังการชี้แจงของทั้งสองฝ่ายตามวรรคหนึ่ ง ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสองวัน
นับแต่วันนัดพิจารณา แล้วรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาโดยเร็ว
หากผู้ ร้ อ งไม่ ม าในวั น นั ด พิ จ ารณาให้ ถือ ว่ าสละสิ ท ธิใ นการชี้ แจงแสดงพยานหลั ก ฐานหรือ
ให้ถ้อยคา หรือโต้แย้งพยานหลักฐาน
ข้อ ๑๑๐ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการพิ จ ารณา
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจาจังหวัดและมีคาสั่ง ดังนี้
(๑) สั่ ง ให้ ย กค าร้ อ งกรณี เ ห็ น ว่ า ผู้ ร้ อ งไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และให้ แ จ้ ง ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อดาเนินการแจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้ร้องทราบโดยเร็ว
(๒) สั่งให้รับสมัครและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครกรณีเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
และให้ แ จ้ ง ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด เพื่ อ ด าเนิ น การแจ้ ง ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ร้องโดยเร็ว
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งตาม (๒) ให้สานักงานจัดทาคาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ
เมื่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ แจ้ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย
ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตามวรรคสองแล้ ว ให้ ป ระกาศรายชื่ อ ผู้ ร้ อ งเป็ น ผู้ ส มั ค รตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๖ และปิดประกาศดังกล่าวพร้อมคาวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย
ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๗ ก
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ส่วนที่ ๒
กรณีความปรากฏหรือได้รับแจ้งว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
๑. กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ข้อ ๑๑๑ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ให้ ค ณะกรรมการการเลือ กตั้ง วินิ จ ฉัย โดยเร็ ว และถ้ ามี หลัก ฐานตามสมควรว่าผู้ ส มัครนั้นไม่มี สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร
การวิ นิ จ ฉั ย สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง
หากยังมีเหตุอันควรสงสัยต่อความปรากฏดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ดาเนินการอย่างใด
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
กรณี ค วามปรากฏต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ วั น
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
ข้อ ๑๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ให้มีคาสั่งถอนชื่อผู้สมัคร และแจ้งผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดเพื่อดาเนินการแจ้งผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้แจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์แก่ผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อด้วย
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานจัดทาคาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ
เมื่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ งประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นได้ รับ แจ้ ง ค าวิ นิจ ฉั ยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคสองแล้ว ให้ป ระกาศถอนการสมัคร และปิดประกาศดังกล่าว
พร้อมคาวินิ จฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับ
ที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๑๓ กรณีมีการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถอนชื่อผู้ส มั ค ร
เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคาวินิจฉัยให้รับสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามคาวินิจฉัยโดยเร็ว
ข้อ ๑๑๔ เมื่อความปรากฏต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า
ผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว และให้นาความในข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ และข้อ ๑๑๓
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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๒. กรณีได้รับแจ้งว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๑๑๕ บุคคลใดเห็นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคาร้องพร้อมพยานหลักฐาน
ณ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจ าจั งหวัด ที่ จั ด ให้ มี การเลื อ กตั้ง นั้น และให้ น าความ
ในข้อ ๑๐๕ ข้อ ๑๐๖ และข้อ ๑๑๑ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณียื่นคาร้องที่สานักงาน ให้จัดส่งคาร้องและพยานหลักฐานให้สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้นภายในวันที่ได้รับคาร้อง
ข้อ ๑๑๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นประจาจังหวัด กาหนดวัน เวลา และสถานที่นัดพิจารณาภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
จากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และแจ้งให้ผู้ร้องและผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทราบโดยเร็ ว ก่ อ นวั น นั ด พิ จ ารณา พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ส าเนาค าร้ อ งให้ ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อยื่นคาคัดค้านคาร้อง
เมื่อกาหนดวัน เวลา และสถานที่นัดพิจารณาแล้วให้แจ้งผู้สมัครที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว
เพื่อจัดทาคาคัดค้าน เอกสารประกอบการคัดค้าน และบัญชีพยานหลักฐาน ในการพิจารณาให้นาความ
ในข้อ ๑๐๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑๗ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พิ จ ารณาความเห็น ของคณะกรรมการพิ จ ารณา
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจาจังหวัดและมีคาสั่ง ดังนี้
(๑) สั่ ง ให้ ย กค าร้ อ งกรณี เ ห็ น ว่ า ผู้ ส มั ค รมี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และแจ้ ง ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อดาเนินการแจ้งผู้ร้อง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้สมัครที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว
(๒) สั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครกรณีเห็นว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และแจ้งผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อดาเนิ นการแจ้งผู้ร้อง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และผู้ ส มั ค รที่ ถู ก คั ด ค้ า นทราบโดยเร็ ว ทั้ ง นี้ ให้ แ จ้ ง สิ ท ธิ ใ นการอุ ท ธรณ์ แ ก่ ผู้ ส มั ค ร
ที่ถูกถอนชื่อด้วย
กรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค าสั่ ง ตาม (๒) ให้ น าความในข้ อ ๑๑๐ วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
ถอนชื่อผู้สมัครที่ถูกร้องจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยเร็ว และต้องปิด ประกาศ
คาวินิจฉัยไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
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ข้อ ๑๑๘ กรณีมีการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถอนชื่อผู้ส มั ค ร
ให้นาความในข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๗
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลากาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผูส้ มัคร
ข้อ ๑๑๙ เมื่อจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประเภทใดแล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ประกาศก าหนดจ านวน
เงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/1๒ และ
คานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ขนาดพื้นที่ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๓) จานวนหน่วยเลือกตั้ง
(๔) ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์
เพื่อประโยชน์ในการกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไม่เกินจานวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดเป็นประธาน ปลัดจังหวัดหรือผู้แทน พาณิชย์จังหวัดหรือผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน
ผู้แ ทนหั ว หน้ าพนั กงานส่ว นท้องถิ่นแต่ละประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลอื่นที่
ประธานอนุ ก รรมการเห็ น สมควรเป็ น อนุ ก รรมการ โดยให้ พ นั ก งานของส านั ก งานที่ ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดมอบหมายเป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ส าหรั บ กรุ ง เทพมหานคร ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการตามวรรคสองไม่ เ กิ น จ านวนเจ็ ด คน
ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานครเป็นประธาน ผู้แทนสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสานักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
ผู้แทนสานักการคลังกรุงเทพมหานคร และบุคคลอื่นที่ประธานอนุกรรมการเห็นสมควรเป็นอนุกรรมการ
โดยให้ พ นั ก งานของส านั ก งานที่ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ ากรุ ง เทพมหานครมอบหมายเป็ น
เลขานุการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ส าหรั บ เบี้ ย ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการตามวรรคสองและวรรคสามให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทางาน
ทั้งนี้ วิธีการในการคานวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ข้อ 1๒๐ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่เกินจานวนเงินที่ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนด จานวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่าย
หรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรั พย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม ในกรณีที่นาทรัพย์สิน
มาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
ในกรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง และมี พ ฤติ ก ารณ์ พิ เ ศษ
ต้องขยายระยะเวลาการจัดการเลือกตั้งออกไป ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศขยาย
จานวนเงินค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนจานวนวันที่เพิ่มขึ้น
กรณี ที่ มี ก ารจั ด ให้ มี การเลื อ กตั้งใหม่ ก่ อ นประกาศผลการเลือ กตั้ง และไม่ต้อ งดาเนินการ
รับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ
จานวนเงินตามวรรคหนึ่ง
กรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครรับเลือกตั้งใหม่
ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนเงินตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๒๑ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดออกประกาศกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/๑๒ แล้ว ให้ปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจั งหวัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจ าจั งหวัด ที่ ว่ า การอ าเภอและที่ ท าการองค์ กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ที่มีการเลือกตั้งอย่างน้ อยแห่งละหนึ่งชุด ภายในสามวันนับแต่วันที่ออกประกาศกาหนด
จานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๒
หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง้
ข้อ ๑๒๒ ให้ผู้สมัครจัดทาบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13
(ก) - ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช)
ข้อ ๑๒๓ ในการจัดทาบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สินตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.
1/13 (จ) อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน
และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน รายละเอียดการรับเงินหรือทรัพย์สิน จานวนเงิน และลายมือชื่อของผู้ให้เงิน
หรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน
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กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึก บัญชีที่ เป็น ใบเสร็ จรับเงิน หรือใบสาคัญรับเงิ น
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ฉ) หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ วัน เดือน
ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับเงิน รายการรับเงิน จานวนเงินและลายมื อชื่อของผู้รับเงินและ
ผู้จ่ายเงิน
กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีทเี่ ป็นใบรับรองการจ่ายเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.
1/13 (ช) อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ร ายการดั ง นี้ วั น เดื อ น ปี ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ที่ อ ยู่ ข องผู้ จ่ า ยเงิ น
รายการจ่ายเงิน จานวนเงิน และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน
ข้อ ๑๒๔ ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ จากวั น เลื อ กตั้ ง ให้ ผู้ ส มั ค รแต่ ล ะคนยื่ น บั ญ ชี ร ายรั บ และ
รายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยตนเอง
หรือมอบอานาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง ประจาจังหวัด หรืออาจยื่นด้วย
วิธีการอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดก็ได้
ข้อ ๑๒๕ เมื่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ได้ รั บ บั ญ ชี ร ายรั บ และรายจ่ า ย
ในการเลือกตั้งตามข้อ ๑๒๔ แล้วให้จัดทาประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
แต่ละคน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/๑๓ และให้ปิดประกาศ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจั ง หวั ด ที่ ท าการองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง และที่ อื่ น ที่ เ ห็ น สมควร
ภายในสิบห้ าวัน นั บแต่วัน ที่ครบกาหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง และเก็บไ ว้เป็น
หลักฐาน ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหนึ่งชุด
ข้อ ๑๒๖ กรณีที่ผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่าผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจานวนเงิน
ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนด ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
สอบหาข้อเท็จจริง โดยอาจมอบหมายให้พนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
คนใดคนหนึ่ งหรือหลายคนทาการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนั บแต่วันที่
ครบกาหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุ
อันควรสงสัยหรือได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี
หมวด ๘
การดาเนินการเลือกตัง้
ส่วนที่ ๑
หีบบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๒๗ หีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะ ดังนี้
(๑) ทาด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่มั่นคงและแข็งแรง
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(๒) มีฝาด้านบน และมีช่องสาหรับใส่บัตรเลือกตั้ง
(๓) ระหว่างตัวฝากับตัวหีบบัตรเลือกตั้ง ให้มีที่ใส่กุญแจหรือสายรัดหรือวัสดุอื่นแทนกุญแจ
(๔) สามารถมองเห็นภายในได้ บางส่วนอาจเป็นลักษณะโปร่งใส
(๕) โดยรอบต้องมีลักษณะมิดชิด เมื่อปิดฝาใส่กุญแจ หรือสายรัด หรือวัสดุอื่นแทนกุญแจ
แล้วไม่สามารถนาบัตรเลือกตั้งใส่หรือออกจากหีบบัตรเลือกตั้งได้
(๖) มีขนาดเพียงพอที่จะบรรจุบัตรเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่เดิมได้
ข้อ ๑๒๘ กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวัน เวลา และ
ที่เลือกตั้งเดียวกัน ให้ใช้หีบบัตรเลือกตั้งแยกจากกัน โดยให้มีเครื่องหมายหรือสีของหีบบัตรเลือกตั้ง
ให้แตกต่างกันเพื่อให้ทราบชัดเจนว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้งประเภทใด
ข้อ ๑๒๙ กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามข้อ ๑๒๗ หรือ
ข้อ ๑๒๘ ได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดสิ่งที่ใช้แทน
หีบบัตรเลือกตั้งได้
ส่วนที่ ๒
บัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๓๐ บัตรเลือกตั้งให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจาเป็น
ข้อ ๑๓๑ บัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งให้เย็บเป็นเล่ม เล่มละไม่น้อยกว่ายี่สิบบัตรและ
ให้มีปกหน้าและปกหลัง มีรอยปรุเพื่อให้ฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากต้นขั้วบัตรเลือกตั้งได้
ปกหน้าอย่างน้อยให้มีรายการดังนี้ เล่มที่ ..... เลขที่ .......... ถึงเลขที่ .......... จานวน........ บัตร
บัตรเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งประเภทใด หน่วยเลือกตั้งที่ ..... หมู่ที่ ..... ตาบล/แขวง ..........
(เทศบาล ........) อาเภอ/เขต .......... ที่เลือกตั้ง .......... เขตเลือกตั้ง ..... จังหวัด .......... และมีช่อง
สาหรับลงลายมือชื่อผู้มอบบัตรเลือกตั้งและผู้รับบัตรเลือกตั้ง
ปกหลังอย่างน้อยให้มีรายการดังนี้ บัตรเลือกตั้ง จานวน ..... บัตร ใช้แล้ว จานวน ..... บัตร
ได้ตรวจสอบจานวนบัตรเลือกตั้งแล้วเหลือ จานวน ..... บัตร และมีช่องสาหรับลงลายมือชื่อคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบและนาส่ง
ข้อ ๑๓๒ ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีรายการดังนี้ เล่มที่ ..... เลขที่ .......... ลาดับที่
ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ....... อยู่ ด้ า นบนของต้น ขั้ว บัต รเลื อ กตั้ง และมี ที่ ล งลายมื อ ชื่อ
ของกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งผู้ที่จ่ายบัตรเลือกตั้ง และมีช่องสาหรับลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยเพื่อเป็นหลักฐานการรับบัตรเลือกตั้ง
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ข้อ ๑๓๓ บัตรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีลักษณะ ดังนี้
(๑) บัตรเลือกตั้งเมื่อพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา ถัดไปทางซ้าย มีตราครุฑ
และถั ด ลงไปมีข้อความว่า “บั ต รเลือ กตั้ง..........(ระบุชื่อประเภทสมาชิ กสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริห าร
ท้องถิ่น)..........”
(๒) ด้ า นในของบั ต รเลื อ กตั้ ง ต้ อ งมี หมายเลขประจ าตั ว ผู้ ส มั ค ร ช่ อ งท าเครื่ อ งหมาย
ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และคาอธิบายเกี่ยวกับการทาเครื่องหมาย
ก่อนนาบัตรเลือกตั้งไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งใด เมื่อใด ให้มีการประทับตราหรือเครื่องหมาย
ตามแบบที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนด
กรณี ที่ มี การเลื อกตั้งสมาชิก สภาท้ องถิ่นและผู้บ ริหารท้อ งถิ่นในวัน เวลา และที่เลือกตั้ง
เดียวกัน ให้สีบัตรเลือกตั้งแตกต่างกัน
ข้อ ๑๓๔ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ผู้ ก ากั บ ควบคุ ม
การจั ด พิ ม พ์ แ ละการจั ด ส่ ง บั ต รเลื อ กตั้ ง การก าหนดมาตรการป้ อ งกั น การปลอมแปลงและรั ก ษา
ความปลอดภั ยบั ต รเลื อกตั้ง โดยให้ โ รงพิ มพ์ ที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้งมอบหมายเป็นผู้ จัด พิมพ์
ให้มีจานวนเพียงพอต่อการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
สาหรับการจัดส่งบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้โดยวิธีการ ดังนี้
(๑) มอบหมายบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด ดาเนินการจัดส่ง
(๒) ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้าง จานวนสามคน เป็นคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้ง โดยให้เดินทาง
มารับมอบบัตรเลือกตั้งจากโรงพิมพ์
(๓) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ทั้งนี้ การจัดส่งโดยวิธีการใดให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้กาหนดโดยความเห็นชอบของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๓
การดาเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ ๑๓๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดเตรียมหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชือ่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งของแต่ละ
หน่วยเลือกตั้งให้พร้อมก่อนวันเลือกตั้ง เพื่อส่งมอบให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามข้อ ๑๓๖
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ข้อ ๑๓๖ ก่อนวันเลือกตั้งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การมอบหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง บั ต รเลื อ กตั้ ง แบบพิ ม พ์ ที่ ใ ช้
ในการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐาน ตลอดจนอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้ ง
แก่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และเสร็จเรียบร้อย โดยให้มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบ และนับจานวนบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง
จานวนบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง ต้องพิจารณาและคานวณ
ด้วยความรอบคอบให้มีจานวนเพียงพอที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนด้วย
ข้อ ๑๓๗ ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจาที่เลือกตั้งเป็นผู้รับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์และ
อุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งจากบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑๓๖
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
จะต้องตรวจสอบบัตรเลือกตัง้ และตราประทับบนบัตรเลือกตัง้ ตามข้อ ๑๓๓ และนับจานวนบัตรเลือกตัง้
ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้
ในการเลือกตั้งให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๓๘ เมื่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจา
ที่เลือกตั้งได้ต รวจสอบและนั บจานวนบัต รเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รั บมอบไว้เป็น
หลั ก ฐาน และให้ น าบั ต รเลื อ กตั้ ง ทั้ ง หมดบรรจุ ล งในหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง แล้ ว ให้ ปิ ด หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง
ใส่ ส ายรั ด หรื ออุ ปกรณ์อื่ น แทนสายรัด ปิ ด เทปกาวรอยต่อ รอบหีบ บัต รเลื อกตั้ ง และลงลายมือชื่อ
คร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง และให้ปิดช่องใส่บัต รเลือกตั้ง สาหรับบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้รวมเก็บไว้ในถุงวัสดุใส กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้ง
พลาสติก ไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง แล้วนาไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
ส่วนที่ ๔
การดาเนินงานในวันเลือกตัง้
ข้อ ๑๓๙ ในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งนาหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์
การเลื อ กตั้ ง ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการเลื อ กตั้ ง ไปถึ ง ที่ เ ลื อ กตั้ ง เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ นาฬิ ก า เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมสาหรับการออกเสียงลงคะแนน
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ข้อ ๑๔๐ ก่ อ นเริ่ ม เปิ ด การออกเสี ย งลงคะแนน ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
เปิ ด หี บ บัต รเลื อกตั้งเพื่อ ตรวจสอบและนับจ านวนบัต รเลื อกตั้ง ทั้งหมด แล้ วจั ด ทาประกาศจานวน
บัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนนตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒ จานวนสามชุด เพื่อ
(๑) ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
(๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๔๑ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งต้องจัดแบ่งหน้าที่กัน ดังต่อไปนี้
(๑) หน้าที่อานวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับลาดับ
ที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) การจัดระเบียบและควบคุมดูแล
ให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่มา
แสดงตนใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
และเป็นระเบียบ
(๒) หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หากลงลายมื อ ชื่ อ ไม่ ไ ด้ ใ ห้ พิ ม พ์
ลายนิ้ ว หั ว แม่มื อขวาในบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ มี สิท ธิ เลื อ กตั้ง แล้ ว ส่ ง หลั กฐานแสดงตนให้ก รรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง
(๓) หน้ าที่มอบบัตรเลือกตั้ ง ได้แก่ การบันทึกหมายเลขลาดับที่ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลื อ กตั้ ง ไว้ ที่ ต้ น ขั้ ว บั ต รเลื อ กตั้ ง การจั ด ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ หากลงลายมื อ ชื่ อ ไม่ ไ ด้
ให้ พิมพ์ลายนิ้ ว หั ว แม่มือขวาไว้ที่ต้น ขั้ว บัต รเลือกตั้ง การมอบบัต รเลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตน
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปออกเสียงลงคะแนน
(๔) หน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนน ได้แก่ ปิดประกาศคาเตือนในการกระทาอันเป็นความผิด
เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่ด้านในคูหาลงคะแนนทุกคูหา รวมทั้งจัดระเบียบในการเข้าไปออกเสียงลงคะแนน
ในคูหาลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) หน้ า ที่ ค วบคุ ม หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ได้ แ ก่ การควบคุ ม ดู แ ลหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง และอ านวย
ความสะดวกในการใส่บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนาบัตรเลือกตั้ง
ออกไปจากที่เลือกตั้ง
กรณี มี ก รรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง เหลื อ อยู่ ให้ ค อยสั บ เปลี่ ย นช่ ว ยเหลื อ กรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ข้อ ๑๔๒ เพื่อเป็น การอานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการประจา
หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง อาจแบ่ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ชุ ด ที่ ใ ช้ ต รวจสอบและหมายเหตุ ก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนน และเมื่อปิ ด ออกเสียงลงคะแนนแล้วให้รวมบัญชีรายชื่อผู้มีสิ ทธิเลือกตั้งดังกล่ าวให้ เ ป็ น
ชุดเดียวดังเดิม เพื่อให้การตรวจสอบรายชื่อและส่งบัตรเลือกตั้งรวดเร็วขึ้น
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ข้อ ๑๔๓ เมื่อถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
น าหี บ บัต รเลื อกตั้งมาแสดงให้ ผู้ มี สิท ธิเลื อกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่ เ ลื อ กตั้ง เห็นว่าเป็นหีบเปล่า เสร็จแล้ว
ให้ ปิด หี บบัต รเลือกตั้งพร้อมกับปิด เทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบัต รเลือกตั้งและใส่สายรัด หรื อ
อุปกรณ์อื่นแทนสายรัด เสร็จแล้วเปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งและบันทึกการดาเนินการดังกล่าวในรายงาน
เหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) โดยให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคน
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในรายงานเหตุการณ์
ประจาที่เลือกตั้ง เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ ณ ที่เลือกตั้ งนั้น กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสติก
ไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๔๔ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๔๓ แล้ว ให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
กล่าวเปิดการออกเสียงลงคะแนน เช่น กล่าวว่า บัด นี้ถึงเวลาการออกเสียงลงคะแนนแล้วขอเปิด
การออกเสียงลงคะแนน แล้วจึงเริ่มการดาเนินการออกเสียงลงคะแนนต่อไป
ข้อ ๑๔๕ ให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา
ส่วนที่ ๕
การออกเสียงลงคะแนน
ข้อ ๑๔๖ หลักฐานในการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ ห มดอายุ หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดของทางราชการ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี รู ป ถ่ า ยและ
เลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
ข้อ ๑๔๗ การตรวจสอบการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งผู้ทาหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบหลักฐานตามข้อ ๑๔๖ ของผู้มาแสดงตนเพื่อขอใช้
สิทธิเลือกตั้งกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่ง
หลั ก ฐานแสดงตนพร้ อ มแจ้ ง ล าดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของผู้ แ สดงตนใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง
ให้ กรรมการประจาหน่ ว ยเลือกตั้งผู้ทาหน้าที่มอบบัต รเลือกตั้ง จดลาดับที่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ
ไว้ ที่ ต้ น ขั้ ว บั ต รเลื อ กตั้ง แล้ ว ให้ ก รรมการประจ าหน่ วยเลื อ กตั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ในต้ น ขั้ว บั ต รเลื อกตั้ง
แล้วมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์
ลายนิ้วหัวแม่มือขวา และหากไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือ
ทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่ง แทน หากไม่มีนิ้วมือที่สามารถพิมพ์ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๗ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เลือกตั้งได้ให้ได้รับการยกเว้นและให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหมายเหตุว่าไม่มีนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ ๑๔๘ ในกรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ ใช่
ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประชุม
และวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดว่ า ผู้ ถู ก ทั ก ท้ ว งหรื อ ผู้ ถู ก สงสั ย เป็ น ผู้ มี ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ ไม่
หากคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้ถู กทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งทาบันทึกคาวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์
ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) แต่ถ้าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
เลื อ กตั้ ง ในหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง นั้ น พยายามออกเสี ย งลงคะแนนหรื อ ออกเสี ย งลงคะแนนโดยแสดง
บัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้สาหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นต่อกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในฐานะผู้เสียหาย แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีแก่ผู้กระทาการ
ดังกล่าว
ถ้าคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประชุมและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัย
เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้นั้ นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนนและ
ให้บันทึกคาวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ด้วย
ข้อ ๑๔๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเ ลือกตั้งของหน่วยเลื อกตั้ ง ใด
ให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้น กรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายหน่วยเลือกตั้ง
ให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้เพียงแห่งเดียว
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ในหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ ต นต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ นั้ น ได้ โดยไม่ ต้ อ งมี ชื่ อ อยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
แต่หน่วยเลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ ผู้ มี สิ ท ธิเลื อกตั้งตามวรรคสอง ซึ่ ง ประสงค์ จะลงคะแนนเลื อกตั้งในหน่วยเลือก ตั้งที่ต น
ต้องปฏิบัติหน้าที่ แสดงหลักฐานคาสั่งแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง
ก่อนทาการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบถูกต้องแล้ว
ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง เพิ่ ม ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕)
อี ก ส่ ว นหนึ่ งและไม่ใ ห้ นั บรวมกับ จานวนผู้ มีสิท ธิเลื อกตั้งในหน่วยเลือ กตั้งนั้น แต่ ให้นับเป็นจานวน
ผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง แล้วบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
ข้อ ๑๕๐ เมื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได้ รั บ บั ต รเลื อ กตั้ ง แล้ ว ให้ ไ ปยั ง คู ห าลงคะแนนเพื่ อ ท า
เครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งได้ไม่เกินจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมี
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง และนาบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
ต่อหน้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
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ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ประสงค์ จ ะลงคะแนนไม่ เ ลื อ กผู้ ส มั ค รผู้ ใ ด ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ทาเครื่องหมายกากบาทในช่องทาเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
ข้อ ๑๕๑ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่พบชื่ อ
ผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และห้ามมิให้
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงไปโดยพลการ แม้จะทราบว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งก็ตาม แต่ถ้าผู้นั้นยืนยันว่าตนมีสิทธิ ที่จะลงคะแนนได้ โดยอ้างว่าได้ยื่นคาร้องต่อนายทะเบียน
อาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น และนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้สั่งให้เพิ่มชื่อในบัญชี
รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง แล้ ว แต่ น ายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ยั ง มิ ไ ด้ เ พิ่ ม ชื่ อ
ให้ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ผู้นั้นลงคะแนน
เลือกตั้งหรือไม่ พร้อมทั้งบันทึกคาวินิจฉัยและบันทึกถ้อยคาของผู้แสดงตนนั้นลงในรายงานเหตุการณ์
ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) หากวินิจฉัยว่าให้ผู้นั้นลงคะแนนเลือกตั้งให้กรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งดาเนินการตามข้อ ๗๙ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๒ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แต่ปรากฏว่าในบัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตัง้ ระบุคานาหน้าชื่อ หรือรายการแสดงเพศผิดไปจากข้อเท็จจริง
หรือการสะกดชื่อตัว ชื่อสกุล ผิดในเรื่องพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์ ให้คณะกรรมการประจา
หน่ ว ยเลือกตั้งมีอานาจสอบสวนวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจะมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นไปลงคะแนน
เลื อ กตั้ ง หรื อ ไม่ แล้ ว ให้ ห มายเหตุ บั น ทึ ก ค าวิ นิ จ ฉั ย ลงในรายงานเหตุ ก ารณ์ ป ระจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
ข้อ ๑๕๓ ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง จั ด ให้ มี ก ารอ านวยความสะดวกใน
การออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือ
ในการออกเสี ย งลงคะแนนภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง โดยการใ ห้
ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง
ตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทาให้คนพิการ
หรื อ ทุ พ พลภาพหรื อ ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ส ามารถท าเครื่ อ งหมายลงในบั ต รเลื อ กตั้ง ได้ ให้ ก รร มการประจา
หน่วยเลือกตั้ง หรือให้ญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้ทาเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนโดยความยินยอม
และเป็ น ไปตามเจตนาของคนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ ผู้ สู ง อายุ นั้ น และให้ ก รรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งบันทึกการกระทาดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ทั้งนี้
ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ข้อ ๑๕๔ ในระหว่ า งการเปิ ด การออกเสี ย งลงคะแนน กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
จะออกไปจากที่เลือกตั้งได้เพียงคราวละหนึ่งคน หรือกรณีจาเป็นที่ต้องออกจากที่เลือกตั้งมากกว่า
คราวละหนึ่งคน ให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งอนุญาตเป็นกรณีไป
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ข้อ ๑๕๕ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน จะให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกตั้งไม่ได้
เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งและผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งคูหาลงคะแนน
นอกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วผู้ใดจะเข้าไปไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีจาเป็น
และให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบันทึกเหตุผลความจาเป็นไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
กรรมการการเลื อ กตั้ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ผู้ อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสิทธิเข้าไป
ในทีเ่ ลือกตั้งเพื่อทาการสอดส่องดูแลหรือแนะนาให้การปฏิบัติการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้งจะเข้าไปที่เลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบันทึกการเข้าไปในที่ เลือกตั้งของบุคคลตามวรรคสองและ
วรรคสามไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
ข้อ ๑๕๖ ในระหว่ า งการออกเสี ย งลงคะแนน ถ้ า ตั ว แทนผู้ ส มั ค รซึ่ ง เป็ น ผู้ สั ง เกตการณ์
ในที่ เ ลื อ กตั้งใด หรื อ ผู้มี สิทธิ เลือ กตั้งเห็ นว่าการออกเสี ยงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้ นไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้ ให้ทาการทักท้วงโดยยื่นคาทักท้วงตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕
และให้นาความในข้อ ๑๐๓ มาใช้บังคับด้วย
ให้ คณะกรรมการประจาหน่ว ยเลือกตั้งตรวจสอบคาทักท้วงและวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้บันทึก
คาทักท้วงและคาวินิจฉัยลงในรายงานเหตุก ารณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และให้ผู้ทักท้วง
และกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า สามคนลงลายมื อ ชื่ อ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานต่ อ หน้ า พยาน
ไม่น้อยกว่าสองคน
ส่วนที่ ๖
การดาเนินงานหลังปิดการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ ๑๕๗ เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศปิด การออกเสี ย งลงคะแนน เช่ น กล่ า วว่า บั ด นี้ ถึงเวลาปิด การออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว
ให้ปิดการออกเสียงลงคะแนนและงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ายังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาแสดงตัว
อยู่ในที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือ
รั บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง อนุ ญ าตให้ บุ ค คลเหล่ า นั้ น แสดงตนและ
มอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วบันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง และเมื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อ
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ในป้ายสาหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ. ผ.ถ. ๕/๑ และนาป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตร
บนหีบบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๕๘ ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งนาบัตรเลือกตั้งที่เหลือมานับให้ทราบจานวน
และบันทึกจานวนลงในปกบัตรด้านหลัง และใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาประกาศรายการเกี่ยวกับ
จานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔
ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งทาเครื่องหมายโดยใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้ง
ทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน หรือกระทาด้วยวิธีการอื่นใด
ที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ลงคะแนนเลือกตั้งได้
ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งจัด ทาประกาศรายการเกี่ยวกับจานวน
บัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔ จานวนสามชุด เพื่อ
(๑) ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
(๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
หมวด ๙
การนับคะแนนเลือกตัง้
ส่วนที่ ๑
วิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ ๑๕๙ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๗ และข้อ ๑๕๘ แล้ว ให้คณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง แล้วดาเนินการนับคะแนน
เลือกตั้ง
การนับคะแนนเลือกตัง้ ให้กระทา ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อนหรือ
ประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้งไม่ได้
ในการนั บ คะแนนเลื อ กตั้งตามวรรคสองต้องกาหนดให้มีก ารนับคะแนนบัต รเลื อกตั้งที่ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายในช่องทาเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” ด้วย
ข้อ ๑๖๐ ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับ และ
คลี่บัตรส่งให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง
(๒) กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน
(๓) กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง คนที่ ส าม มี ห น้ า ที่ ข านทวนคะแนนและขี ด คะแนน
ในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)
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(๔) กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่สี่ มีหน้าที่เจาะบัตรเลือกตั้งที่ได้วินิจฉัยและอ่านจาก
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง แล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้
การนับคะแนนเลือกตั้งในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน
ให้แบ่งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นสองชุด
กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ เ หลื อ มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ อ านวยความสะดวกและ
คอยสับเปลี่ยนในการปฏิบัติหน้าที่กับกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง มีม ติม อบหมายให้ ก รรมการประจ าหน่ วยเลื อกตั้ง
ที่จะทาหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (๒) มีอานาจวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งเบื้องต้น
ข้อ ๑๖๑ เมื่อคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๙ ถึงข้อ ๑๖๐
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่หนึ่ ง
หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับและคลี่บัตรส่งให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง เพื่อดาเนิ นการ
ดังนี้
(๑) วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน ดังนี้
(ก) ถ้าเป็นบัตรดีให้อ่านว่า “ดี” และอ่านหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนน พร้อมทั้ง
ชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย
(ข) ถ้าเป็นบัตรที่ทาเครื่องหมายในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้อ่านว่า “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย
(ค) ถ้ า เป็ น บั ต รเสี ย ให้ อ่ า นว่ า “เสี ย ” พร้ อ มทั้ ง ชู บั ต รเลื อ กตั้ ง โดยเปิ ด เผยให้ ผู้ ที่
อยู่ ใ นบริ เ วณที่ เ ลื อ กตั้ ง ได้ เ ห็ น ด้ ว ย ในการวิ นิ จ ฉั ย ว่ า บั ต รเลื อ กตั้ ง ใดเป็ น บั ต รเสี ย ให้ วิ นิ จ ฉั ย
โดยคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเสียงข้างมาก และให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
สามคนสลักหลังบัตรว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใดของมาตรา ๑๐๐
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) เมื่อวินิจฉัยตาม (๑) แล้ว ให้ส่งบัตรเลือกตั้งแก่กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่สี่
ข้อ ๑๖๒ กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง คนที่ ส าม ขานทวนเมื่ อ กรรมการประจ า
หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง คนที่ ส อง ได้ วิ นิ จ ฉั ย และอ่ า นบั ต รเลื อ กตั้ ง แล้ ว โดยขานให้ ไ ด้ ค วามว่ า “ดี ” และ
ขานหมายเลขของผู้ ส มั ค รที่ ไ ด้ ค ะแนน หรื อ ขานให้ ไ ด้ ค วามว่ า “เสี ย ” หรื อ ขานให้ ไ ด้ ค วามว่ า
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” แล้ว จึงขีด คะแนนลงในแบบขีด คะแนนเลือกตั้ง โดยให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ใน
บริเวณที่เลือกตั้งเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน
สาหรับการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน แต่เมื่อถึงขีดที่ห้า
ให้ขีดขวางทับเส้นสี่ขีดแรก และวงกลมหรือวงรีล้อมรอบ เช่น ดังรูป
หรือ
หรือ
เป็นต้น เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนนเลือกตั้งและให้ทาเช่นนี้เรื่อยไปทุกห้าขีด
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ข้อ ๑๖๓ กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง คนที่ สี่ มี ห น้ า ที่ รั บ และเจาะมุ ม บั ต รเลื อ กตั้ ง
ที่ ผ่ า นการวิ นิ จ ฉั ย และอ่ า นทุ ก ฉบั บ แล้ ว พั บ บั ต รแยกเก็ บ แต่ ล ะประเภทลงในภาชนะที่ เ ตรี ย มไว้
โดยแยกเป็นภาชนะใส่บัตรดีหนึ่งใบ ใส่บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหนึ่งใบ และใส่บัตรเสียหนึ่งใบ
ข้อ ๑๖๔ ขณะท าการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ง หากพบว่า มี บั ต รเลื อ กตั้ ง ผิ ด ประเภทปะปนมา
ในหีบบัตรเลือกตั้ง ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่พบบัตรเลือกตั้งผิดประเภท มอบบัตรเลือกตั้ง
ดังกล่าวแก่ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้เป็นผู้ดาเนินการนาส่งแก่กรรมการประจา
หน่ ว ยเลื อกตั้งชุด ที่ รับผิ ด ชอบน าไปรวมกับ บัต รเลื อกตั้งในหีบบัต รเลื อกตั้งที่ ถูกต้อ ง โดยให้บันทึก
ลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ าสองคน
ซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งขณะนั้นลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าว
ข้อ ๑๖๕ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยให้นับจานวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สมัครรวมกับจานวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และจานวนบัตรเสียว่าตรงกับจานวนผู้มาแสดงตน
ใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากถูกต้องให้นาบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และ
บัต รเสีย แยกใส่ถุงวัสดุใสพร้อมเขี ยนจานวนบัต รเลือกตั้งที่ บรรจุอ ยู่ ในถุงวัสดุ ใส และดาเ นินการ
ปิ ด ประกาศรายงานผลการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง และรายงานผลการนั บ คะแนนต่ อ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว สาหรับแบบขีดคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตัง้ ตามบัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตัง้ ไม่ตรงกับจานวนบัตรเลือกตัง้
ที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
และบัต รเสีย ให้ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการตรวจสอบ ถ้าจานวนบัตรเลือกตั้ง
ยังไม่ต รงกับ จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกให้รายงานพร้อมเหตุผล
ของการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ม่ ต รงกั บ จ านวนผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ต่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตามลาดับ เพื่ อให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาสั่งให้มกี ารนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่
ในหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง นั้ น และน าส่ ง หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง พร้ อ มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารเลื อ กตั้ ง แก่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่และผลปรากฏว่าจานวน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนให้สันนิษฐานว่าการเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม และให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ งประจาจังหวัด
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมควรตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่น
ทุกหน่วยหรือบางหน่วยด้วย
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ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการตรวจสอบให้แจ้งให้ผู้สมัครทราบวัน เวลา และ
สถานที่ที่จะเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อดาเนินการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งใหม่
ข้อ ๑๖๖ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๖๕ แล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
จัดทารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จานวนสามชุด แล้วดาเนินการ ดังนี้
(๑) ปิดหน้าที่เลือกตั้ง
(๒) ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ตามข้อ ๑๖๗
(๓) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อ ๑๖๗ ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ ไว้ในถุงวัสดุใส
(ชั้นนอก) ดังนี้
(๑) ถุงวัสดุใส (ถุงชั้นใน) ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนตามข้อ ๑๖๕ แล้ว
(๒) แบบขีดคะแนนเลือกตั้งที่ได้ใช้ในการขีดคะแนนทั้งหมด (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)
(๓) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จานวนหนึ่งชุด
ให้ ค ณะกรรมการประจาหน่ ว ยเลื อกตั้ง บัน ทึก ข้อ มู ลจ านวนบั ต รเลื อกตั้ง ที่ นับเป็นคะแนน
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสีย ลาดับที่ของหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง ลงในแบบข้อมูลจานวน
บัตรเลือกตั้งในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ตามแบบ ส.ถ. ๕/๑๖ สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และแบบ ผ.ถ. ๕/๑๖ สาหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เสร็จ แล้วใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก)
ในลักษณะที่มองเห็นได้ว่าเป็นถุงวัสดุใสของหน่วยเลือกตั้งใด
ข้อ ๑๖๘ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๖๗ แล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ทาการปิดถุงวัสดุใส (ถุงชั้นนอก) ด้วยสายรัดเพื่อป้องกันการเปิดถุ งวัสดุใส แล้วนาใส่
ในหีบบัตรเลือกตั้ง
(๒) ปิดหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด ปิดเทปกาวรอยต่อรอบ
หีบบัตรเลือกตั้ง หากใช้หีบบัตรพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง
(๓) ลงลายมือชื่อบนสายรัด
ข้อ ๑๖๙ เมื่ อ กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ได้ ด าเนิ น การปิ ด หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง แล้ ว
ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
ดาเนินการนาส่งสิ่งของให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รั บ
มอบหมายทันที ดังต่อไปนี้
(๑) หีบบัตรเลือกตั้งที่ดาเนินการตามข้อ ๑๖๘
(๒) เอกสารกากับหีบบัตรเลือกตั้ง ประกอบด้วย
(ก) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
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(ข) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิท ธิและ
หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
(ค) ประกาศจานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒)
(ง) รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และสาเนาแบบทักท้วง
(จ) ประกาศจานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔)
(ฉ) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จานวนหนึ่งชุด
(ช) รายงานการส่ ง หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเอกสารหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ
การเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐)
(๓) คูหาลงคะแนนทั้งหมดและสิ่งของอื่น ๆ เช่น บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕)
ชุดที่ปิดประกาศ ธงชาติ ป้าย และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นต้น
ในกรณีจาเป็นตามสภาพพื้นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจกาหนดการส่งหีบบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ ๑๗๐ ในการรับสิ่งของตามข้อ ๑๖๙ จากกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจรับหี บบัต รเลือกตั้ง คูหาลงคะแนนทั้งหมด สิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง
(๒) ดาเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งตามข้อ ๑๗๗
ข้อ ๑๗๑ ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายดาเนินการยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) เปิ ด หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ตามข้ อ ๑๖๙ แล้ ว น าถุ ง ใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง ไปบรรจุ ร วมไว้ ใ น
หีบบัตรเลือกตั้งหีบใดหีบหนึ่งจนเต็ม แล้วทาการปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด
แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชือ่
บนสายรัด ทั้งนี้ ให้ดาเนินการบรรจุถุงใส่บัตรเลือกตั้งตามวิธีการดังกล่าวต่อไปจนครบทุกถุง
(๒) ให้ จั ด ท าบั ญ ชี ข้ อ มู ล ถุ ง ใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง ของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ อ ยู่ ใ นหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๗) จ านวนสองชุ ด โดยชุ ด ที่ ห นึ่ ง ปิ ด ไว้ ที่ หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ชุ ด ที่ ส องส่ ง มอบให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) นาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้งแล้วไปเก็บรักษา ณ สถานที่ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
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ในการยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้ง ให้แจ้งตัวแทนผู้สมัครที่ร่วมสังเกตการณ์ทราบการดาเนินการ
ดังกล่าว
ข้อ ๑๗๒ ในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้งหรือการรวมคะแนน ถ้าตัวแทนผู้สมัครซึ่งเป็น
ผู้ สั ง เกตการณ์ ใ นที่ เ ลื อ กตั้ ง ใด หรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เห็ น ว่ า การนั บ คะแนนหรื อ การรวมคะแนนใน
หน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ถกู ต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้ ให้ทาการคัดค้านโดยยื่นคาคัดค้านตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕
ข้อ ๑๗๓ ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบคาคัดค้านและวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้
บันทึกคาคัดค้านและคาวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และให้
ผู้คัดค้านและกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ไม่ น้ อ ยกว่ า สองคน ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง จั ด ส่ ง ค าคั ด ค้ า น (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕)
ไปพร้ อ มกั บ รายงานเหตุ ก ารณ์ ป ระจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดส่งรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และ
ค าคั ด ค้ า น (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕) ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ประกอบการพิ จ ารณา
ตามข้อ ๑๗๔
ข้อ ๑๗๔ ภายหลังการนั บคะแนนเลือกตั้งหรือการรวมคะแนนเสร็ จสิ้นแล้ว ถ้ามีการร้องเรียน
หรือคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้งหรือการรวมคะแนน ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
นารายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้งและแบบคัดค้านการนับคะแนนหรือการรวมคะแนนตามข้อ ๑๗๒
และข้อ ๑๗๓ มาประกอบการพิจารณาด้วย หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการคัดค้านการนับคะแนน
เลือกตั้งหรือการรวมคะแนนจากผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในที่เลือกตั้งหรือ
ไม่มีการบันทึกในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และไม่มีแบบคัดค้านแล้ว
มิให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรับไว้เป็นเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้ง
หรือการรวมคะแนน เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเป็นอย่างอื่น
ส่วนที่ ๒
ลักษณะบัตรเสีย
ข้อ ๑๗๕ บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน
เลือกตั้ง
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มีการทาเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรเลือกตั้ง
นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้ง
(๓) บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายลงคะแนน
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(๔) บั ต รที่ ท าเครื่ อ งหมายลงคะแนนให้ แ ก่ ผู้ ส มั ค รเกิ น จ านวนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
(๕) บั ต รที่ ไ ม่ อ าจทราบได้ ว่ า ลงคะแนนให้ แ ก่ ผู้ ส มั ค รใด เว้ น แต่ เ ป็ น การลงคะแนน
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
(๖) บัตรที่ได้ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วทาเครื่องหมายในช่องทาเครื่องหมาย
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
(๗) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมอบให้
(๘) บัตรที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครซึ่งมีจุดตัดอยู่นอก “ช่องทาเครื่องหมาย”
(๙) บัตรที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนซึ่งมีจุดตัดอยู่นอก “ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
(๑๐) บัตรที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนใน “ช่องทาเครื่องหมาย” ที่ไม่มีผู้สมัครหรือผู้สมัคร
ที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง
(๑๑) บัตรที่ทาเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(๑๒) บั ต รที่ ท าเครื่ อ งหมายลงคะแนนให้ กั บ ผู้ ส มั ค รใน “ช่ อ งท าเครื่ อ งหมาย” เกิ น กว่ า
หนึ่ ง เครื่ อ งหมายใน “ช่ อ งท าเครื่ อ งหมาย” เดี ย วกั น ส าหรั บ การเลื อ กตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนเดียว
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน หากเป็นกรณีตามวรรคหนึ่ง (๘) (๑๐) (๑๑)
(๑๒) และมี เครื่อ งหมายลงคะแนนใน “ช่ อ งท าเครื่ องหมาย” ให้ ผู้ ส มั ค รอื่น ถูก ต้องด้วยไม่ถือว่า
เป็นบัตรเสียทั้งฉบับและให้นับเป็นคะแนน
ข้อ ๑๗๖ ในกรณี ที่พ บบัต รปลอมตามข้อ ๑๗๕ (๑) หรื อ บัต รเสี ยตามข้อ ๑๗๕ (๗)
ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งแยกบัตรปลอมหรือบัตรเสียนั้นออกไว้ต่างหาก และรายงานต่อ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดดาเนินการสืบสวน ไต่สวนโดยพลันเพื่อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าบัตรปลอมหรือบัตรเสียนั้นเป็นเหตุจากการกระทาทุจริตใน
การเลือกตั้งหรือไม่ หรือทาให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมภายในกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
(๒) หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า ผลการสืบสวนไต่สวนมิได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่า
บัตรปลอมหรือบัตรเสียนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการทุจริตการเลือกตั้งหรือทาให้การเลือกตั้งไม่สุจริ ตหรือ
ไม่เที่ยงธรรม ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ดาเนินการเลือกตั้งใหม่
(๓) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้ดาเนินการลงคะแนนใหม่ ให้ผู้อานวยการการเลือกตัง้
ประจาจังหวัดเสนอความเห็นว่าสมควรตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกแห่งหรือบางหน่วย
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาว่าสมควรจะสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบหรือไม่
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ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดแจ้งให้ผู้สมัครทราบวัน เวลา และสถานที่ที่จะเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง โดยแจ้งให้ทราบ
ด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทนมาแทนตนก็ได้
หมวด ๑๐
การประกาศผลการเลือกตัง้
ส่วนที่ ๑
การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตัง้
ข้อ ๑๗๗ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงาน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จากคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งแล้วให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนจัดทาประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง หรือของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ แล้วปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นพร้อมทั้งรายงานผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดโดยเร็ว
ส่วนที่ ๒
การประกาศผลการเลือกตัง้
ข้อ ๑๗๘ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้รับประกาศผลการนับคะแนนเลือกตัง้
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘) จากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น แล้ ว เห็น ว่า
การเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้รายงานต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุ อันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) เขตเลือกตั้งใดที่มีจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้หนึ่งคนให้ผู้สมัคร
ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
(๒) เขตเลือกตั้งใดที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้ง
มากที่ สุ ด เรี ย งตามล าดับ ลงมาในเขตเลื อกตั้ง นั้นและได้ คะแนนมากกว่า คะแนนเสีย งที่ ไม่ เลื อ กผู้ใด
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
(๓) เขตเลื อ กตั้ งใดที่ มีผู้ ส มัค รเป็นสมาชิก สภาท้ องถิ่นน้ อยกว่าหรือ เท่ ากั บจ านวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง หรือในกรณีที่เขตเลือกตั้งใดมีผู้สมัครเป็นผู้ บริหารท้องถิ่นเท่ากับ
จานวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครนั้นจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้คะแนนเสียง
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียง
ที่ไม่เลือกผู้ใด
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ข้อ ๑๗๙ ภายใต้บังคับข้อ ๑๗๘ ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า
การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ หรือ ส.ถ. ๖/๒ หรือ ส.ถ. ๖/๓ แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดแจ้งผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๔
ในกรณี ที่ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด เห็ น ว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต ในการเลื อ กตั้ ง หรื อ
การนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง หรื อ มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า การเลื อ กตั้ ง หรื อ การนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อสั่งให้มีการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ หรือเลือกตั้งใหม่ แล้วแต่กรณี
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้เลือกตั้งใหม่ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒ หรือ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓
แล้วแต่กรณี
กรณี มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า การเลื อ กตั้ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต หรื อ เที่ ย งธรรม ไม่ ว่ า จะมี
ผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและ
ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดาเนินการอื่นที่จาเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว
แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ประกาศผล
การเลือกตั้ง ให้ดาเนินการประกาศผลการเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้งลงนามในประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ หรือ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๒ หรือ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๓ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘๐ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดจัดทาทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นหลักฐานตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๕ และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
หมวด ๑๑
วิธีการจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่
ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สดุ เท่ากัน
ข้อ ๑๘๑ กรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเกินจานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ผู้ ส มั ค รได้ ค ะแนนเลื อ กตั้ ง เท่ า กั น จั ด ให้ มี ก ารจั บ สลากภายในสามวั น นั บ แต่
วัน ประกาศผลการนั บคะแนนเลือกตั้งพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบกาหนดวัน เวลา และสถานที่
จับสลากดังกล่าว
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ข้อ ๑๘๒ การจับสลาก ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขียนชื่อผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันที่จะต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกัน แล้วใส่ในภาชนะ
ทึ บ แสง ท าการเขย่ า ภาชนะให้ ส ลากคละกั น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ท ราบว่ า เป็ น สลากของผู้ ส มั ค รใด แล้ ว ให้
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะ
ขึ้ น มาครั้ง ละหนึ่ งใบชื่อ ผู้ส มัครใดที่ ถูกจั บมาเป็นล าดับ แรกให้ถือ ว่าผู้ สมัค รนั้นเป็ นผู้มี สิท ธิจับสลาก
เพื่อได้รับเลือกตั้งก่อน ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจั บมาเป็นลาดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลาก
เพื่อได้รับเลือกตั้ง เป็นลาดับถัดไปตามลาดับจนครบผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน
(๒) การจับสลากครั้งที่สอง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาสลากเท่ากับจานวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลากซึง่ มีขอ้ ความในสลากว่า “ได้รับเลือกตัง้ ” เท่าจานวน
ที่ ยั ง ขาดอยู่ นอกจากนั้ น เป็ น สลากซึ่ ง มี ข้ อ ความว่ า “ไม่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ” ผู้ ส มั ค รผู้ ใ ดจั บ สลาก
ซึ่งมีข้อความว่า “ได้รับเลือกตั้ง” ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การจับสลากให้กระทาต่อหน้าผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ให้ บั น ทึ ก แสดงผลการจั บ สลากตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๙ แล้ ว รายงานผู้ อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ข้อ ๑๘๓ เมื่อถึงกาหนดเวลาการจับสลากแล้ว หากผู้สมัครทราบวัน เวลา และสถานที่
จับสลากแล้วไม่มาหรือมาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จับสลากแทน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๙ แล้วรายงานผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
หมวด ๑๒
การเปลี่ยนที่เลือกตัง้ ใหม่ การงดการลงคะแนนเลือกตั้ง
และการงดการนับคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ ๑๘๔ ก่อนวันเลือกตั้ง ถ้าการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทาได้
เนื่ อ งจากเกิ ด จลาจล อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ เหตุ จ าเป็ น อย่ า งอื่ น ให้ ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดที่เลือกตั้งใหม่ในตาบลเดียวกันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓ โดยเร็ว และปิดประกาศไว้
ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และสถานที่อื่น
ที่ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เห็ น สมควร แต่ ถ้ า ไม่ อ าจก าหนด
ที่ เ ลื อ กตั้ ง ใหม่ ไ ด้ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกาศ
งดการลงคะแนนเลื อกตั้ งในหน่ ว ยเลื อ กตั้ง นั้ น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๑ และปิ ด ประกาศไว้
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ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และสถานที่อื่น
ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร แล้วรายงานผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ข้อ ๑๘๕ กรณีที่มีเหตุตามข้อ ๑๘๔ เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งไม่ว่าจะมีการเริ่มลงคะแนนแล้ว
หรือไม่ ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒ และปิดประกาศไว้ที่บริเวณใกล้ที่เลือกตั้งแล้วรายงานต่อผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงานผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจัง หวัดและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ข้อ ๑๘๖ เมื่อได้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดตามข้อ ๑๘๔ และ
ข้อ ๑๘๕ แล้ว ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๓ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้ และ
ต้องประกาศก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน โดยให้ปิดประกาศไว้
ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และสถานที่อื่น
ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร แล้วรายงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยเร็ว
ในการดาเนินการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้นาความในหมวด ๑๔ ส่วนที่ ๑ การออกเสียง
ลงคะแนนใหม่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘๗ กรณี มี เ หตุ ต ามข้ อ ๑๘๕ ภายหลั ง เปิ ด ให้ มี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนและมี
การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒) จานวน
สามชุด เพือ่
(๑.๑) ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
(๑.๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑.๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
(๒) ระงับการมอบบัตรเลือกตั้งและปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑) แล้วลงลายมือชื่อ
บนฝาหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง และปิ ด ทั บ ลายมื อ ชื่ อ ทั้ ง หมดด้ ว ยเทปกาวใส เพื่ อ ป้ อ งกั น การเปลี่ ย น
หีบบัตรเลือกตั้ง
(๓) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงาน
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
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(๔) นับบัตรเลือกตั้งที่เหลือให้ทราบจานวน และใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้ง
ในส่ว นที่เป็น ตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลังใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน หรือ
กระทาด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ออกเสียงลงคะแนนได้
(๕) นับจานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕)
ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
(๖) จั ด ท ารายงานการส่ ง หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเอกสารหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ
การเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐)
(๗) บันทึกเหตุของการงดออกเสียงลงคะแนน จานวนบัตรเลือกตั้งตาม (๔) และจานวน
ผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งตาม (๕) ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
(๘) น าสิ่งของต่อไปนี้ (ถ้ามี) ไปจัด เก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกาหนด ได้แก่
(๘.๑) หีบบัตรเลือกตั้ง (บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วบางส่วน)
(๘.๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
(๘.๓) บั ญชี รายชื่อผู้ มีสิ ทธิ เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุ ดที่ ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุ
การออกเสียงลงคะแนน
(๘.๔) ประกาศรายการเกี่ ย วกั บ จ านวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ก่ อ นการออกเสี ย งลงคะแนน
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒)
(๘.๕) รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
(๘.๖) คูหาลงคะแนนทั้งหมดและวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ
ข้อ ๑๘๘ ถ้าการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทาได้หรือไม่สามารถ
นับคะแนนเลือกตั้งได้จนเสร็จสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุจาเป็นอย่างอื่น กรณียังไม่ได้นับคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดการนับคะแนนสาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงาน
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
(๓) จั ด เก็ บ รั ก ษาบั ต รเลื อ กตั้ ง หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง และเอกสารเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
ไว้ในที่ปลอดภัย ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
กรณีนับคะแนนเลือกตั้งไปแล้วบางส่วน ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลื อกตั้งดาเนินการ
ดังนี้
(๑) ประกาศงดการนับคะแนนสาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงาน
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
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(๓) ให้จัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการวินิจฉัยแล้ว และบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ผ่านการวินิจฉัย
ไว้ในถุงวัสดุใสอย่างละหนึ่งใบ แล้วนาไปจัดเก็บไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง
(๔) ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดหรือกระทาการด้วยวิธีการอื่นใด
ที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้
(๕) จัดเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งตาม (๔) และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัย
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิจารณากาหนดวัน และสถานที่นับคะแนนใหม่
โดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๕
ในการดาเนิ น การนั บคะแนนใหม่ ให้นาความในหมวด ๑๓ การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๓
การนับคะแนนเลือกตัง้ ใหม่
ข้อ ๑๘๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใด
หรือในเขตเลือกตั้งใด เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้
(๑) จ านวนผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไม่ ต รงกั บ จ านวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ใ ช้ อ อกเสี ย งลงคะแนน
ตามมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ในกรณี ที่ ป รากฏภายหลั ง ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ว่ า การนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใน
หน่วยเลือกตั้งใดหรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตาม (๑) หรือ (๒)
ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ควบคุ ม การนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่ง หากเป็นการนับคะแนนเลือกตั้ง ใหม่ตาม (๓)
ต้องกระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง
ข้อ ๑๙๐ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่กรณีที่
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คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นกลางทางการเมือง ความซื่อสัตย์สุจริต
หรือความเหมาะสม หรือความจาเป็น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งตามข้อ ๒๗ และข้อ ๔๐
ข้อ ๑๙๑ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้งนั้น
ชุดละห้าคนประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกสี่คน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจาที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ชุดละหนึ่งคนตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓ โดยอนุโลม
และให้ถือเกณฑ์สองพันบัตรเลือกตั้งต่อหนึ่งชุดเป็นประมาณ
(๒) ประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ สถานที่ที่กาหนด
ให้ทาการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๑
(๓) แจ้งผู้สมัครเข้าร่วมหรือส่ งตัวแทนผู้สมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเลือกตั้งใหม่
โดยให้แจ้งรายชื่อตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๖ โดยอนุโลม ก่อนวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน ทั้งนี้ ให้แจ้งขั้นตอน
การจับสลากกรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่มีผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งเท่ากันตามข้อ ๑๙๙
(๔) จัดเตรียมสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จัดทาบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เช่น หีบบัตรเลือ กตั้ง ภาชนะใส่บัตรเลือกตั้ง
แบบขี ด คะแนนเลื อ กตั้ ง แบบพิ ม พ์ ถุ ง บรรจุ บั ต รเลื อ กตั้ ง เป็ น ต้ น ให้ มี จ านวนเพี ย งพอส าหรั บ
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทุกชุด และอานวยความสะดวกในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง (๓) ต้องอยู่ในที่ ที่ซึ่งคณะกรรมการนับคะแนน
เลื อ กตั้ ง ใหม่ จั ด ไว้ เพื่ อ ร่ ว มสั ง เกตการณ์ แ ละตรวจสอบการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ ณ สถานที่
นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดยห้ามมิให้ตัวแทนผู้สมัครจับต้องบัตรเลือกตั้งหรือกล่าวตอบโต้กับกรรมการ
นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือโต้เถียงระหว่างกันเองโดยประการที่เป็นอุปสรรคแก่การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
ที่กาลังดาเนินอยู่
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตักเตือน และ
หากยังฝ่าฝืนอีกให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่มีอานาจสั่งให้ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครออกไป
จากสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และให้บันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้งใหม่ตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๙๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อานวยการ
การเลื อ กตั้งประจาองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น จัด อบรมแก่ค ณะกรรมการนับคะแนนเลื อกตั้งใหม่
เพื่อทราบแนวทางการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
ข้อ ๑๙๓ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การนับคะแนน
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เลือกตั้งใหม่ให้ผู้สมัครและประชาชนในหน่วยเลือกตั้งหรือในเขตเลือกตั้งที่มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
ได้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๑๙๔ ก่ อ นวั น นั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกหีบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่จะมีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
จากสถานที่เก็บรักษามาอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนดและ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งระหว่างรอการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่โดยให้จัดทาบัญชี
ควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้งด้วย
เพื่อประโยชน์ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ การรักษาความสงบเรียบร้อยในการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะบุคคลหรือ
บุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้
ข้อ ๑๙๕ ในวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ก่อนถึงเวลานับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนาหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุถุงใส่บัตรเลือกตั้งมายังสถานที่นับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ แล้ว ดาเนิ น การเปิด หี บบัต รเลือกตั้งเพื่อนาถุงใส่บัต รเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดออกมาจัดเตรียมสาหรับจ่ายให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด
ตามบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง
(๒) เมื่อถึงเวลานับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด
ส่ ง ตั ว แทนอย่ า งน้ อ ยชุ ด ละสองคน เบิ ก ถุ ง ใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง แต่ ล ะหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง จากคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว ให้ น ามานั บ จ านวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ว่ า ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
(ส.ถ. ๕/๑๖) หรื อ แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จ านวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ส าหรั บ การเลื อ กตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
(ผ.ถ. ๕/๑๖) หรือไม่ แล้วบันทึกผลการนับจานวนบัตรเลือกตั้งไว้ในแบบรายงานเหตุการณ์ประจา
ที่ เ ลื อ กตั้ ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) โดยอนุ โ ลม จากนั้ น ให้ ค ละบั ต รเลื อ กตั้ง ทั้ ง บัต รดี บั ต รเสี ย และ
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งเปล่าที่เตรียมไว้
(๓) ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด ดาเนินการนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน
ตามความในหมวด ๙ การนับคะแนนเลือกตั้งโดยอนุโลม
(๔) เมื่อนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด
ดาเนินการจัดทารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใหม่ตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น) จานวนสามชุด แล้วดาเนินการปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่
หนึ่งชุด ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตัง้ ที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้วหนึ่งชุด และส่งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหนึ่งชุด
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(๕) ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ บันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๖ โดยอนุโลม และใส่ลงในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซึ่งบรรจุ
บัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่จานวนหนึ่งชุด
(๖) ส่ ง ถุ ง วั ส ดุ ใ สซึ่ ง บรรจุ บั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ผ่ า นการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ ซึ่ ง ได้ ต รวจสอบ
ความถู กต้อ งแล้ว พร้อ มใบขี ด คะแนนเลือ กตั้ง ให้ค ณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเก็บรักษา
(๗) การดาเนินการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ให้ดาเนินการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) จนครบของทุกหน่วยเลือกตั้ง
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เฉพาะหน่วยเลือกตั้ง
ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙๖ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงาน
ผลการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ จ ากคณะกรรมการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ แ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประกาศผลการนั บคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ (น) จานวนสามชุด เพื่อปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่จานวน
หนึ่งชุด จัดส่งพร้อมรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น) ให้สานักงาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งประจ าจัง หวั ด หนึ่ง ชุ ด และเก็ บ รัก ษาไว้ ณ ที่ ท าการองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งชุด
ข้อ ๑๙๗ กรณี ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง สั่ ง นั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ ก่ อ นประกาศผล
การเลือกตั้งและผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น) และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ (น)
จากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว ถ้ า ไม่ มี ผู้ ใ ดคั ด ค้ า นและ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเห็นว่าการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ ยงธรรม
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อประกาศผล
การเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๙๘ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเปิดหีบบัตรและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ภายหลัง
ประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น) และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ (น) จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ถ้าไม่มีผู้ใด
คัดค้านและผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเห็นว่าการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรมให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว ดังนี้
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(๑) กรณี ผ ลการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ให้ ร ายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
(๒) กรณี ผ ลการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ เ ปลี่ ย นแปลงผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ให้ ร ายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ (น)
ข้อ ๑๙๙ กรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่ามีผู้สมัครได้ รับคะแนนเลือกตั้งเท่ากัน
อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลาดับผู้ได้รับเลือกตั้งได้ ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลาก
ตามความในหมวด ๑๑ วิธีการจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนน
เลือกตั้งมากที่สุดเท่ากันโดยอนุโลม และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ดาเนินการจับสลากให้แล้วเสร็จภายในวันที่กาหนดให้เป็นวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
ข้อ ๒๐๐ การคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้นาความในข้อ ๑๗๒ ข้อ ๑๗๓ และ
ข้อ ๑๗๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐๑ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราบัญชีค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้
หมวด ๑๔
การออกเสียงลงคะแนนใหม่ และเลือกตัง้ ใหม่
ส่วนที่ ๑
การออกเสียงลงคะแนนใหม่
ข้อ ๒๐๒ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง สั่ ง ยกเลิ ก การเลื อ กตั้ง ของหน่ วยเลื อ กตั้ ง ใดและ
สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้
(๑) มีบัตรเลือกตั้งชารุดหรือสูญหาย หรือการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปจะก่อให้เกิดความไม่
สุ จ ริ ต หรื อ เที่ ย งธรรมตามมาตรา ๑๐๓ แห่ ง พระราชบั ญญั ติก ารเลื อกตั้ง สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) มี บั ต รเสี ย เป็ น บั ต รปลอมและมิ ไ ด้ มี ห ลั ก ฐานอั น แสดงได้ ว่ า บั ต รปลอมที่ พ บนั้ น มิ ใ ช่
เป็นวิธีการในการทุจริตการเลือกตั้งหรือทาให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๐๔
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ผลการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ปรากฏว่ า จ านวนผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไม่ ต รงกั บ จ านวน
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
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ข้อ ๒๐๓ เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค าสั่ ง ให้ มี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนใหม่ ใ น
หน่วยเลือกตั้งใด ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ง ประจ าองค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นกลางทางการเมือง ความซื่อสัตย์สุจริต
ความเหมาะสม หรือความจาเป็น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งตามข้อ ๒๗ และข้อ ๔๐
โดยอนุโลม
(๒) ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตัง้
ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุดปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมหรือความจาเป็นก็กระทาได้ และให้นาความในหมวด ๓ เจ้าพนักงาน
ผู้ดาเนินการเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๓) ให้ ใ ช้ ป ระกาศก าหนดหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง และที่ เ ลื อ กตั้ ง ชุ ด ที่ ไ ด้ ป ระกาศไว้ ใ นคราวที่ มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุด
(๔) ให้ใช้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิ ทธิเลือกตั้งในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุด ยกเว้นกรณีไม่มีประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหลืออยู่หรือชารุด
ให้จัดทาประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่ให้เพียงพอสาหรับการออกเสียงลงคะแนนใหม่
(๕) ให้ ข ยายระยะเวลาในการแจ้ ง เหตุ ที่ ไ ม่ อ าจไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ ๖๑ โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุ
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ จนถึงระยะเวลา
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันออกเสียงลงคะแนนใหม่
(๖) กรณีผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่
ประสงค์จะส่งตัวแทนผู้สมัครไปประจา ณ ที่เลือกตั้ง เพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนใหม่และ
การนับคะแนน ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อนวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ไม่น้อยกว่าห้าวัน
ข้อ ๒๐๔ การดาเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ให้นาความในหมวด ๘ การดาเนินการ
เลือกตั้ง และหมวด ๙ การนับคะแนนเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐๕ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงคะแนนใหม่ให้ประชาชนในหน่วยเลือกตั้งที่มีการออกเสียง
ลงคะแนนใหม่ได้ทราบโดยทั่วกัน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๗ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒
การเลือกตัง้ ใหม่
ข้อ ๒๐๖ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ใหม่ แ ละ
ดาเนินการให้มีการรับสมัครเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ไ ม่ มี ผู้ ส มั ค รได้ ค ะแนนมากกว่ า คะแนนเสี ย งที่ ไ ม่ เ ลื อ กผู้ ใ ดตามมาตรา ๑๑๐
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) กรณีผู้สมัครได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้ น หรือไม่มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีที่ต้องดาเนินการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ประกาศกาหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
ข้อ ๒๐๗ เมื่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ใหม่
ให้นาความในส่วนที่ ๑ การออกเสียงลงคะแนนใหม่มาใช้บังคับกับผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง การประกาศ
กาหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง การส่งตัวแทนผู้สมัครไปประจา ณ ที่เลือกตั้ง การดาเนินการ
เลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยอนุโลม
ข้อ ๒๐๘ ให้ย่นระยะเวลาการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๗๑ สาหรับ
การเลือกตั้งใหม่ ก่อนวันเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๒๐๙ ให้ย่นระยะเวลาการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านตามข้อ ๗๔ โดยให้มี
ระยะเวลาการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่าสิบวัน
ข้อ ๒๑๐ ให้ย่นระยะเวลาการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามข้ อ ๗๗ และข้ อ ๘๔ โดยให้ มี ร ะยะเวลาการขอเพิ่ ม ชื่ อ หรื อ ถอนชื่ อ ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ใหม่
ไม่น้อยกว่าห้าวัน
ข้อ ๒๑๑ ให้ ย่ น ระยะเวลาการรั บ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง โดยสามารถก าหนดวั น รั บ สมั ค ร
น้อยกว่าห้าวันได้
ข้อ ๒๑๒ ให้ย่นระยะเวลาในการประกาศรายชื่อผู้สมัครตามข้อ ๙๗ โดยให้มีระยะเวลา
ในการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เสร็จสิ้นภายในสามวันนับแต่วันปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๒๑๓ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
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ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประชาสั ม พั น ธ์ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาท้อ งถิ่น หรื อ ผู้บ ริ หารท้ อ งถิ่ นใหม่ ใ ห้ป ระชาชน
ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งใหม่ได้ทราบโดยทั่วกัน
หมวด ๑๕
การคัดค้านการเลือกตัง้
ข้อ ๒๑๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ต นมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ต นสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณี มิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ มี สิ ท ธิ ยื่ น คั ด ค้ า นการเลื อ กตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง อาจยื่ น คั ด ค้ า นได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกาศให้ มี
การเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่
(๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
(๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ
หรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคาคัดค้านการเลือกตั้งให้ดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลัน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และ
การวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑๖
การเก็บรักษา การทาลายบัตรเลือกตัง้ และเอกสารที่เกีย่ วกับการเลือกตัง้
ส่วนที่ ๑
การเก็บรักษา
ข้อ ๒๑๕ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
อย่างน้อยหนึ่งคณะจากพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อีกไม่น้ อยกว่าสองคน เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษา และเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังจากสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ ๒๑๖ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบการใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง และเพื่ อ ความรวดเร็ ว ใน
การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ถูกจากัดสิทธิเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ตามข้อ ๑๗๐ เมื่อใดแล้ว
ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าส าเนาบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ
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เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดหมายเหตุการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเก็บรักษาไว้ที่ทาการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ของแต่ละเขตเลือกตั้ง พร้อมทั้งส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดหมายเหตุการณ์
ออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ง ให้ น ายทะเบี ย นอ าเภอหรื อนายทะเบี ย นท้ องถิ่น เพื่ อ ด าเนิ นการใน
การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๖๓ และจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ถูกจากัดสิทธิตามข้อ ๖๖ และเมื่อ
นายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การจั ด ท าบั ญ ชี รายชื่ อ ถู ก จ ากั ด สิ ท ธิ แ ล้ ว
ให้ ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ไปยังผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
เป็นผู้เก็บรักษาต่อไป
การเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและทาลายเอกสารโดยอนุโลม
ส่วนที่ 2
การทาลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารทีเ่ กี่ยวกับการเลือกตั้ง
ข้อ ๒๑๗ บัตรเลือกตั้งที่จะทาลายได้ตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว
(๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม
กรณีต้น ขั้ว ของบัต รเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว และบัต รเลือกตั้งที่เหลือ
ไม่เต็มเล่มให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและ
ทาลายเอกสารโดยอนุโลม
ข้อ ๒๑๘ บัตรเลือกตั้งที่จะทาลายได้ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) เป็นบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว เป็นระยะเวลา
เกินหนึ่งปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และ
(2) เป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีร้องคัดค้านในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือมีแต่เรื่องร้อง
คัดค้านนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่กรณีวินิจฉัยแล้วเสร็จ และ
(3) เป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีการฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครองในความผิดเกี่ยวกับ
บั ต รเลื อ กตั้ ง หรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง การออกเสี ย งลงคะแนน การนั บ คะแนนเลื อ กตั้ง
ค้างการพิจารณาหรือมีกรณีการฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแต่คดีถึงที่สุดแล้ว
ให้มีการตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (1) (2) และ (3) ทั้งที่สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด และสานักงาน ทั้งนี้ สานักงานอาจดาเนินการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่มี
ลักษณะตาม (๑) (๒) และ (๓) แล้วแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดแจ้ง
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อดาเนินการทาลายบัตรเลือกตั้งก็ได้
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ข้อ ๒๑๙ ให้ หั ว หน้ า พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการท าลายบั ต รเลื อ กตั้ ง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการไม่น้อยกว่าสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่
ทาหน้าที่ประธานกรรมการ มติของคณะกรรมการทาลายบัตรเลือกตั้งให้ถือเสียงข้างมากถ้ากรรมการ
ผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้
ข้อ ๒๒๐ คณะกรรมการทาลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๒๑๙ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท ารายละเอี ย ดและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง พร้ อ มทั้ ง ความเห็ น และวิ ธี ก ารท าลาย
เสนอขออนุมัติทาลายบัตรเลือกตั้ง
(๒) เสนอรายงานตาม (๑) ต่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
(๓) ควบคุมการทาลายบัตรเลือกตั้งที่ได้รับอนุมัติให้ทาลายแล้ว
ข้อ ๒๒๑ เมื่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานตามข้อ ๒๒๐ แล้ว ให้พิจารณา
ดาเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดตามข้อ ๒๑๘ ในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทารายละเอียด รายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นและวิธีการทาลายเสนอต่อ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ข้อ ๒๒๒ เมื่อผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้รับรายงาน
จากหั ว หน้ า พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามข้ อ ๒๒๑ แล้ ว ให้ ต รวจสอบตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ตามข้อ ๒๑๘ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อ นไขให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติการทาลายบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๒๒๓ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับรายงาน
ตามข้อ ๒๒๒ แล้ว ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๒๑๘ โดยเร็ว
กรณี ต รวจสอบแล้ ว บั ต รเลื อ กตั้ ง ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขให้ เ สนอเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติทาลายบัตรเลือกตั้งแล้วแจ้งผล
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ท าลายบั ต รเลื อ กตั้ ง ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งา นคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจาจังหวัดทราบ เพื่อแจ้งให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นทราบและดาเนินการทาลายบัตรเลือกตั้ง
กรณีต รวจสอบแล้วพบว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๒๑๘
ให้ แ จ้ ง ผลการตรวจสอบให้ ผู้ อ านวยการส านั กงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ทราบ
เพื่อแจ้งให้ หั ว หน้าพนักงานส่ว นท้องถิ่นเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งการอนุมัติ
ให้ทาลายบัตรเลือกตั้งได้
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ข้อ ๒๒๔ ให้คณะกรรมการทาลายบัตรเลือกตั้งดาเนินการทาลายบัตรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติให้ทาลาย
บัตรเลือกตั้ง และให้มีการควบคุมดูแลโดยเคร่งครัดเพื่อไม่ให้บัตรเลือกตั้งสามารถถูกนาออกไปสู่ภายนอกได้
หรือมีผู้นาไปใช้ในทางที่มิชอบและเมื่อดาเนินการทาลายบัตรเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทารายงานผล
การทาลายบัตรเลือกตั้งเสนอต่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงานให้ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบตามลาดับ
ข้อ ๒๒๕ ให้ ด าเนิ น การท าลายบั ต รเลื อ กตั้ ง โดยวิ ธี ก ารใด ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ
โดยวิ ธี ก ารท าลายนั้ น ให้ ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ต่ อ บุ ค คล ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ อื่ น หรื อ ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมด้วย และจะต้องทาให้บัตรเลือกตั้งถูกทาลายจนสิ้นสภาพและไม่สามารถนามาใช้ได้อีก
ข้อ ๒๒๖ ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การท าลายบั ต รเลื อ กตั้ ง ตามข้ อ ๒๒๔
ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นรายงานผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
เพื่อรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป
ข้อ ๒๒๗ เอกสารประกอบหรื อ เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ใดที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้
ให้เก็บรักษาและทาลายเอกสารดังกล่าวตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและ
การทาลายเอกสาร
หมวด ๑๗
ตัวอย่างบัตรเลือกตัง้ หีบบัตรเลือกตัง้ แผนผังที่เลือกตัง้ และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตัง้
ข้อ ๒๒๘ ตัว อย่างบัต รเลือกตั้ง หีบบัต รเลือกตั้ง แผนผังที่เลือกตั้ง และแบบพิมพ์ที่ใช้
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามตัวอย่างและแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้
โดยอนุโลม
หมวด ๑๘
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๒
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ ว
ให้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๓๐ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๗ ก

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒
การค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ส มัค ร ให้ ค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ส มัค รที่ ใ ช้ จ่ า ยไปตั้ งแต่วัน ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
ข้อ ๒๓๑ ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดาเนินการสรรหา
บุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดาเนินการตามหมวด ๓
เจ้ า พนั ก งานผู้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ส่ ว นที่ ๒ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งตามข้อ ๒๒๙
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

บัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. 2562
ค่าตอบแทนรายเดือน/บาท
กาหนดตามจานวนหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทน
ลาดับ
ตาแหน่ง
รายวัน/
น้อย ตั้งแต่ 10
มากกว่า
บาท
กว่า 10 – 200
200 หน่วย
หน่วย
หน่วย
1 ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร 4,500
12,500
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2 กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง 4,000
12,000
เพิ่มขึ้น
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยละ
3 ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก ร 4,500
12,500
40 บาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4 นายอาเภอ/ผู้อานวยการเขต
4,000
12,000
5 นายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น
4,000
12,000
6 อนุ ก รรมการหรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้
350
ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(1) วันอบรม
300
(2) วันรับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
250
(3) วันเลือกตั้ง/วันออกเสียงลงคะแนน
700
8 กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการ
นับคะแนน
(1) วันอบรม
300
(2) วันรับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
250
(3) วันเลือกตั้ง/วันออกเสียงลงคะแนน
450
9 เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ประจ าที่
เลื อ กตั้ ง และเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกตั้ง
(1) วันอบรม
300
(2) วันรับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
250
(3) วันเลือกตั้ง/วันออกเสียงลงคะแนน
450

ค่าพาหนะ
เหมาจ่าย

หมาย
เหตุ

200

200

200

หมายเหตุ
๑. บุคคลลาดับที่ 1 - 5 ซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายเดือน กรณีในเดือนใดปฏิบัติงานไม่ครบเดือน หรือ 30 วัน ให้คิดค่าตอบแทน
เป็น รายวัน และบุค คลใดได้รับ แต่งตั้ง ให้ป ฏิบัติห น้า ที่ใ นการเลือ กตั้ง ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ใดท้อ งถิ ่น หนึ ่ง ในคราวเดีย วกั น
หลายตาแหน่งให้ได้รับค่าตอบแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพียงตาแหน่งเดียว
๒. บุคคลลาดับที่ 4 -5 ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
๓. บุคคลลาดับที่ 6 – 9 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจาเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่หลายตาแหน่ง
หรื อ หลายหน้ า ที่ ใ นการเลื อ กตั้ ง คราวเดี ย วกั น ให้ บุ ค คลนั้ น มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนได้ ทุ ก ต าแหน่ ง หรื อ ทุ ก หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่แตกต่างกันหรือไม่ซ้าซ้อนในวันหรือเวลาเดียวกัน

๔. บุคคลลาดับที่ 7 – 9 ที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลซึ่งมีความจาเป็นต้ องพักค้างเพื่อรับวัสดุอุปกรณ์หรือต้องส่งผลคะแนนในวันเลือกตั้ง
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าที่พักในอัตราเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา
(เฉพาะอาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี) ให้เพิ่มค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในวันอบรม
วันรับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง/วันออกเสียงลงคะแนน ในอัตราไม่เกินสองเท่า ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
๕ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติห น้าที่ของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ขอความเห็นชอบจากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
๖. กรณีมีการสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทน
ของกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งในวันอบรม และวันเลือกตั้ง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ประเภทสมาชิกสภาท้องถิ่น
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาเมืองพัทยา
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ประเภทผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา
นายเทศมนตรีนคร
นายกเทศมนตรีเมือง
นายกเทศมนตรีตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ค่าสมัคร (บาท)
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
ค่าสมัคร (บาท)
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒,๕๐๐

ตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง
แบบที่ ๑
ทางออก

๕

๔
เข้ า
ออก

๘

๗

เข้ า
ออก

๖

เข้ า
ออก

๖

เข้ า
ออก

๒

๖

๗

๑๑

๗

เข้ า
ออก

๗

เข้ า
ออก

๑๑

๕

๗

๓

ทางเข้ า

๑๐

๙

หมายถึง การกากับให้ ผ้ มู ีสิทธิเลือกตัง้ เดินเข้ า-ออก
ด้ านหน้ าของคูหาออกเสียงลงคะแนน
ออก
ห้ ามเดินอ้ อมหลังคูหาออกเสียงลงคะแนน
เข้า

อธิบายประกอบแผนผัง

๑. กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ง ผู้ มีห น้ าที่ต รวจ ๖. ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับการแสดงตน
๗. คูหาออกเสียงลงคะแนนอย่างน้อย ๓ คูหา วางห่างกัน
๒. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่มอบบัตร
ตามความเหมาะสม และควรวางห่างจากฝาผนัง
เลือกตั้ง
หรือฉากทึบ ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
๓. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่ควบคุม ๘. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง
คูหาออกเสียงลงคะแนน
๙. ป้ายปิดประกาศ
๔. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่ควบคุม ๑๐. ป้ายบอกที่เลือกตั้ง
หีบบัตรเลือกตั้ง
๑๑. ฝาผนังหรือฉากทึบกั้น สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร
๕. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง
แบบที่ ๒
๔
เข้า
ออก

๘

๕

๗

เข้า
ออก

ทางออก

๗

เข้า
ออก

๗

เข้า
ออก

ทางเข้า

๑๐

๑

๗

เข้า
ออก

๒

๗

เข้า
ออก

๙

๕

๖

๖

๑๑

๓

๖

เข้า
ออก

หมายถึง การกากับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินเข้า-ออก
ด้านหน้าของคูหาออกเสียงลงคะแนน
ห้ามเดินอ้อมหลังคูหาออกเสียงลงคะแนน

อธิบายประกอบแผนผัง
๑. กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ง ผู้ มีห น้ าที่ต รวจ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับการแสดงตน
๒. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่มอบบัตร
เลือกตั้ง
๓. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่ควบคุม
คูหาออกเสียงลงคะแนน
๔. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่ควบคุม
หีบบัตรเลือกตั้ง
๕. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

๖. ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
๗. คูหาออกเสียงลงคะแนนอย่างน้อย ๓ คูหา วางห่างกัน
ตามความเหมาะสม และควรวางห่างจากฝาผนัง
หรือฉากทึบ ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
๘. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง
๙. ป้ายปิดประกาศ
๑๐. ป้ายบอกที่เลือกตั้ง
๑๑. ฝาผนัง หรือ ฉากทึบกั้น สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร

(ปกหน้า)
เล่มที่ ................... เลขที่ .......................... ถึงเลขที่ ......................... จำนวน ........... บัตร
บัตรเลือกตั้ง (ชื่อสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น) หน่วยเลือกตั้งที่ ..... หมู่ที่ .....
ตำบล/แขวง ......................... (เทศบำล ..........................) อำเภอ/เขต ...........................
ที่เลือกตั้ง .......................... เขตเลือกตั้งที่ ............................. จังหวัด ..............................

ผู้มอบบัตรเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ......................................... ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมำย
ผู้รับมอบบัตรเลือกตั้ง
ได้ตรวจสอบจำนวนบัตรเลือกตั้งแล้วครบจำนวน จำนวน ......................................... บัตร
ลงชื่อ ............................................ ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(........................................)
ลงชื่อ ............................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ ง
(........................................)
ลงชื่อ ............................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(........................................)
ลงชื่อ ............................................ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
(........................................)
ลงชื่อ ............................................ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
(........................................)

(ปกหลัง)
บัตรเลือกตั้ง จำนวน ............................... บัตร ใช้แล้ว จำนวน ................................ บัตร
ได้ตรวจสอบจำนวนบัตรเลือกตั้งแล้วเหลือ จำนวน .................................. บัตร

คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งผู้ตรวจสอบและนาส่ง
ลงชื่อ ............................................ ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(........................................)
ลงชื่อ ............................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(........................................)
ลงชื่อ ............................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(........................................)
ลงชื่อ ............................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(........................................)
ลงชื่อ ............................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(........................................)
ลงชื่อ ............................................ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
(........................................)
ลงชื่อ ............................................ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
(........................................)

ด้านในของบัตรเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น)
(ต้นขัว้ บัตรเลือกตั้ง)

ลำดับที่ตำมบัญชีรำยชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง .........................

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

เลขที่ .................................................
...................................................................

(ปรุฉีก) กรรมกำรประจำหน่ วยเลือกตั้ง

ลำยมือชื่อหรือลำยพิมพ์นิ้วมือของผูม้ สี ิทธิเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น)
ให้ทำเครื่องหมำยกำกบำท  ภำยใน “ช่องทำเครื่องหมำย” ด้ำนขวำมือของหมำยเลขผูส้ มัครไม่เกินจำนวนที่จะพึงมี
หมา เลข
ร าตั ผูส้ มั ร

ช่องทา
เ รื่องหมา

หมา เลข
ร าตั ผู้สมั ร

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

ช่องทา
เ รื่องหมา

ถ้าไม่ ร สง ล์ ง แนนเลือกผูส้ มั รใดเล ให้ทาเ รื่องหมา  ในช่องไม่เลือกผูส้ มั รผูใ้ ด

ช่องไม่เลือก
ผูส้ มัครผูใ้ ด
ใดะแนน

ด้านหน้าของบัตรเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น)
(ต้นขัว้ บัตรเลือกตั้ง)

บัตรเลือกตั้ง
(ร บุชื่อ ร เภทสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น)

ตัวอย่าง
แบบหีบบัตรเลือกตั้ง
(แบบที่ ๑)

หมายเหตุ

ก.
ข.
ค.
ง.

–
–
–
–

ช่องใส่บตั รเลือกตั้ง
กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ
วัสดุทสี่ ามารถมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตั้ง
หูสาหรับยกหีบบัตรเลือกตั้ง

ตัวอย่าง
แบบหีบบัตรเลือกตั้ง
(แบบที่ ๒)

หมายเหตุ

ก.
ข.
ค.
ง.

–
–
–
–

ช่องใส่บตั รเลือกตั้ง
กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ
วัสดุทสี่ ามารถมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตั้ง
หูสาหรับยกหีบบัตรเลือกตั้ง

ตัวอย่าง
แบบหีบบัตรเลือกตั้ง
(แบบที่ ๓)

หมายเหตุ

ก. – ช่องใส่บตั รเลือกตั้ง
ข. – ใส่สายรัด
ค. – วัสดุทสี่ ามารถมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตั้ง

ตัวอย่าง
แบบหีบบัตรเลือกตั้ง
(แบบที่ ๔)
ข

ค
ก
จ

หมายเหตุ

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

–
–
–
–
–

ฝาปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
สายรัด ๔ เส้น
ช่องใส่บตั รเลือกตั้ง
วัสดุที่สามารถมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตั้ง
ตราสัญลักษณ์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การกาหนดหมายเลขแบบพิมพ์
กาหนดแบบพิมพ์โดยแยกเป็น
- งานทั่วไป

รหัสแบบพิมพ์ 1

- งานแต่งตั้งคน

รหัสแบบพิมพ์ 2

- งานสถานที่

รหัสแบบพิมพ์ 3

- งานรับสมัคร

รหัสแบบพิมพ์ 4

- งานออกเสียงลงคะแนน+นับคะแนนเลือกตั้ง
- งานประกาศผลการเลือกตั้ง

รหัสแบบพิมพ์ 5

รหัสแบบพิมพ์ 6

๑. งานทั่วไป กาหนดรหัสแบบพิมพ์เป็น ๑
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒
ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓
ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๔
ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๖
หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗
คาร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙ บัญชีรายชื่อผู้ถูกจากัดสิทธิ
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๐ คาร้องของแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถูกจากัดสิทธิ
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๑ ประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ ประกาศกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก) – (ช) เอกสารประกอบบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๔ แบบรายงานข้อมูลเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติทาลายบัตรเลือกตั้ง
๒. การแต่งตั้งบุคคล กาหนดรหัสแบบพิมพ์เป็น ๒
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๒
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๔
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๕
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๖

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

๒
๓. สถานที่ กาหนดรหัสแบบพิมพ์เป็น ๓
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๒
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓

ประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง

๔. งานรับสมัคร กาหนดรหัสแบบพิมพ์เป็น ๔
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๖

ใบสมัครรับเลือกตั้ง
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)

๕. ลงคะแนนและนับคะแนน กาหนดรหัสแบบพิมพ์เป็น ๕
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑ ป้ายสาหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒ ประกาศจานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓ รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔ ประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕ แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/แบบการคัดค้านการนับคะแนน
หรือการรวมคะแนน
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่)
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ (น) ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่)
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๙ บันทึกแสดงผลการจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐ รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๑ ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒ ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๓ ประกาศกาหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔ ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๕ ประกาศกาหนดวันและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๖ บันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๗ บันทึกข้อมูลถุงใส่บัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในหีบบัตรเลือกตั้ง

๓
๖. งานประกาศผล กาหนดรหัสแบบพิมพ์เป็น ๖
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ ประกาศผลการเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ (น) ประกาศผลการเลือกตั้ง (กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่)
แบบ ส.ถ. ๖/๒
ประกาศผลการเลือกตั้ง (บางส่วน)
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๓ ประกาศผลการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๔ หนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๕ ทะเบียนผู้ได้รับการเลือกตั้ง

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด..............................
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
ด้วย.....................................(ระบุเหตุที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง).................................................
............................................................................................................................................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
......................... จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ดังต่อไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........
๒. ระยะเวลาสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ........... เดื อ น ....................... พ.ศ. ..........
ถึงวันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รับสมัคร .................................................................... ..
๔. จานวน (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น ............................... คน
๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของ (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เป็นเขตเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้ง มีจานวน ............................... เขตเลือกตั้ง ดัง นี้
๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จานวนสมาชิกสภา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ )
ที่จ ะมีการเลื อกตั้ง .......... คน พื้น ที่ที่ อยู่ ในเขตเลื อกตั้ง ได้แก่ (ให้ ระบุ พื้ นที่ ตามประเภทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใส่ชื่อหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
(๒) กรุงเทพมหานคร ให้ใส่ชื่อแขวงและเขต
(๓) เทศบาล ให้ใส่ชื่อชุมชน ตาบล อาเภอ
(๔) องค์การบริหารส่วนตาบล ให้ใส่ชื่อหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
(๕) เมืองพัทยา ให้ใส่ชื่อชุมชน ตาบล อาเภอ)
๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จานวนสมาชิกสภา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ )
ที่จะมีการเลือกตั้ง .......... คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ......................................................................
ฯลฯ

๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๗.๑ บัตรประจาตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจาตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจาตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลข
ประจาตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๓ ใบรับรองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
๗.๔.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวน ............... บาท
๗.๔.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น
จานวน ............... บาท
๗.๕ รูป ถ่ายหน้ าตรงไม่ส วมหมวก หรือรูป ภาพที่ พิ มพ์ชัด เจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง
ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จานวน ............... รูป
๗.๖ หลั กฐานการศึกษา (กรณี ที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๗ หลั กฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติ ดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้ เสียภาษีพร้อมทั้ง
สาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
๗.๘ หลักฐานอื่นๆ ที่จาเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ เป็นต้น
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
กาหนด ประสงค์จ ะสมัครรั บ เลื อกตั้งเป็ น (สมาชิ กสภา/ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ) ให้ ยื่น ใบสมัครด้ วยตนเองตาม
วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กาหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้ง
ได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ) ..............................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด..............................
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ใหม่ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง
ด้วย.....................................(ระบุเหตุที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง).................................................
............................................................................................................................................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ และข้อ ๑๗๙ วรรคสาม ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลื อ กตั้งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
มีมติสั่งให้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ใหม่ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น) ใหม่ โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ดังต่อไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........
๒. จานวน (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ ทั้งหมด จานวน ............. คน
๒.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จานวน ............... คน
๒.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จานวน ............... คน
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ) ..............................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด..............................
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ใหม่
ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
ด้วย.....................................(ระบุเหตุที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง).................................................
............................................................................................................................................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ และข้อ ๑๗๙ วรรคสาม ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ด้วย
การเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น หรื อผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็ น ชอบของผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ใหม่ ดังต่อไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง วันที่ ........... เดือน ................. พ.ศ. ...........
๒. ระยะเวลาสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ........... เดื อ น ................. พ.ศ. ...........
ถึง วันที่ ........... เดือน ................. พ.ศ. ........... เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รับสมัคร ............................................
๔. จานวน (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น .................... คน
๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของ (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เป็นเขตเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้ง มีจานวน ............... เขตเลือกตั้ง ดังนี้
๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จานวนสมาชิก (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) ที่จะมี
การเลือกตั้ง ........... คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ (ให้ระบุพื้นที่ตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
แล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ใส่ชื่อหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ .........................
(๒) กรุงเทพมหานครให้ใส่ชื่อแขวง และเขต .........................
(๓) เทศบาลให้ใส่ชื่อชุมชน ตาบล อาเภอ .........................
(๔) องค์การบริหารส่วนตาบลให้ใส่ชื่อหมู่ที่ ตาบล อาเภอ .........................
(๕) เมืองพัทยาให้ใส่ชื่อชุมชน ตาบล อาเภอ)
๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จานวนสมาชิกสภา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
ที่จะมีการเลือกตั้ง .................... คน พื้นที่ที่อยู่ ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ..........................................................
ฯลฯ

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓
๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๗.๑ บัตรประจาตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจาตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจาตั วหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลข
ประจาตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๓ ใบรับรองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
๗.๔.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวน ............... บาท
๗.๔.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น
จานวน ............... บาท
๗.๕ รูป ถ่ายหน้ าตรงไม่ส วมหมวก หรือรูป ภาพที่ พิ มพ์ชัด เจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง
ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จานวน ............... รูป
๗.๖ หลั กฐานการศึกษา (กรณี ที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๗ หลั กฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงิ นได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้ เสียภาษีพร้อมทั้ง
สาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
๗.๘ หลักฐานอื่นๆ ที่จาเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ เป็นต้น
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่ เป็น บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิ ทธิในการสมัครรับเลื อกตั้ง ตามที่กฎหมาย
กาหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน
เวลา สถานที่ และหลั กฐานการสมั ครตามที่ ก าหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้ อ ๗ ทั้ งนี้ จะสมั ครรับ เลื อ กตั้ ง
ได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ) ..............................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๔

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด .......................
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ใหม่
ด้วย.....................................(ระบุเหตุที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง).................................................
............................................................................................................................................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ และข้อ ๒๐๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง (สมาชิก
สภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ไว้ดังต่อไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง วันที่ ........... เดือน ................. พ.ศ. ...........
๒. ระยะเวลาสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ........... เดื อ น ................. พ.ศ. .......... .
ถึง วันที่ ........... เดือน ................. พ.ศ. ........... เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รับสมัคร ............................................
๔. จานวน (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น .................... คน
๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของ (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เป็นเขตเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้ง มีจานวน ............... เขตเลือกตั้ง ดังนี้
๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จานวนสมาชิก (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) ที่จะมี
การเลือกตั้ง ........... คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ (ให้ระบุพื้นที่ตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
แล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ใส่ชื่อหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ .........................
(๒) กรุงเทพมหานครให้ใส่ชื่อแขวง และเขต .........................
(๓) เทศบาลให้ใส่ชื่อชุมชน ตาบล อาเภอ .........................
(๔) องค์การบริหารส่วนตาบลให้ใส่ชื่อหมู่ที่ ตาบล อาเภอ .........................
(๕) เมืองพัทยาให้ใส่ชื่อชุมชน ตาบล อาเภอ)
๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จานวนสมาชิกสภา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ )
ที่จะมีการเลือกตั้ง .................... คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ .................................................
ฯลฯ

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๔
๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๗.๑ บัตรประจาตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจาตัว
ประชาชนตามกฎหมายให้ ใช้บั ตรประจาตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลข
ประจาตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๓ ใบรับรองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
๗.๔.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวน ................ บาท
๗.๔.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น
จานวน ................ บาท
๗.๕ รูป ถ่ายหน้ าตรงไม่ส วมหมวก หรือรูป ภาพที่ พิ มพ์ชัด เจนเหมือนรู ปถ่ายของตนเอง
ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จานวน ............... รูป
๗.๖ หลั กฐานการศึกษา (กรณี ที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๗ หลั กฐานแสดงการเสียภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้ เสียภาษีพร้อมทั้ง
สาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
๗.๘ หลักฐานอื่นๆ ที่จาเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุ ล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ เป็นต้น
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็น บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิ ทธิในการสมัครรับเลื อกตั้ง ตามที่กฎหมาย
กาหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน
เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กาหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียง
หนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

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

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

สาหรับหน่วยเลือกตั้งที่ .......... หมู่ที่ .......... ตาบล/แขวง ........................... อาเภอ/เขต ...........................
บ้านเลขที่ ........................... ถึงบ้านเลขที่ ........................... หมู่ท่ี .......... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ...........................
ตาบล/แขวง ........................... อาเภอ/เขต ........................... (สานักทะเบียนอาเภอ................/สานักทะเบียนท้องถิ่น.....................)
หมายเหตุ ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้เขียน (เฉพาะชุดที่ใช้หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน) เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาย
หญิง
ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ชาย
หญิง

จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
(ใบแรก)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕

เลขหมาย
ประจาบ้าน

เลขประจาตัวประชาชน

ชื่อตัว – ชื่อสกุล

เพศ

ลาดับที่

ลายมือชื่อหรือ
ลายพิมพ์นิ้วมือ

หมายเหตุ

(ใบต่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕

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

(ลงชื่อ) ...........................................................
(............................................................)
นายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น ..........................................
ทาการแทนผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

......................................................ผู้พิมพ์/คัด
.............................................................ผู้ทาน
(ใบท้าย)

(ด้านหน้า)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๖

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
เรียน

.................................................................................... (เจ้าบ้าน)
บ้านเลขที่.............................. หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน .....................
ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต ............................. จังหวัด .............................
รหัสไปรษณีย์ ....................................
วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. .......... เป็นวันเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

ในการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้ บริห ารท้องถิ่น) คราวนี้ ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านของท่านทุกคน
มีห น้ าที่ไปใช้สิ ทธิเลือกตั้ง หากไม่อาจไปใช้สิ ทธิเลือกตั้งได้ โปรดแจ้งเหตุที่ทาให้ ไม่อาจไปใช้สิ ทธิเลื อกตั้ง
ต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่นั้น
ผู้มีสิทธิเลื อกตั้งคนใดที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทาให้ ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ย่อมถูกจากัดสิทธิทางการเมืองตามที่กฎหมายกาหนด จึงขอได้โปรดดาเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบบั ญชีรายชื่อผู้มีสิ ทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลื อกตั้งว่ามีชื่อของท่านหรือไม่ ถ้าไม่มี
หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ .................................... ..
เดือน ...................................... พ.ศ. ....................
๒. ขอเชิ ญ ท่ า นและผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ในบ้ า นของท่ า นทุ ก คน ไปลงคะแนน ณ ที่ เลื อ กตั้ ง
(ระบุสถานที่) หน่วยเลือกตั้งที่ ............ หมู่ที่ ................. ตาบล/แขวง ......................... เทศบาล ......................
อาเภอ/เขต ............................. จังหวัด .................................... ในวันที่ ........... เดือน ................... พ.ศ. ........
ระหว่างเวลา ... น ถึงเวลา ... น.
๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านของท่านมี ดังนี้
ลาดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล
ลาดับที่ในบัญชีรายชื่อ
หมายเหตุ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) .................................................... .................................. ……………………………….
(๒) .................................................... .................................. ....................................
(๓) .................................................... ................................ ....................................
ฯลฯ
สานักทะเบียน.............................................
ทาการแทนผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๖
(ด้านหลัง)
กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ได้ สามารถ
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิ ทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่ น ภายใน ๗ วันก่อนวัน
เลือกตั้งหรือภายใน ๗ วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นั้นย่อมถูก
จากัดสิทธิ ๖ ประการ ดังนี้
(๑) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๒) สมัครรับเลือกเป็นกานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(๓) เข้าชื่อ ร้อ งขอให้ ถ อดถอนสมาชิกสภาท้ อ งถิ่น หรือผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น ตามกฎหมายว่าด้ ว ย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ด ารงต าแหน่ ง ข้ า ราชการการเมื อ งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการการเมื อ ง
และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
(๕) ดารงตาแหน่งรองผู้บ ริห ารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประธานที่ป รึกษาผู้ บ ริห ารท้องถิ่น ที่ ปรึกษาผู้ บริห ารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริห ารท้ องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ด ารงต าแหน่ งเลขานุ ก ารประธานสภาท้ อ งถิ่ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารประธานสภาท้ อ งถิ่ น
และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจ ากัด สิท ธิต ามวรรคหนึ ่ง ให้มีกาหนดเวลาครั้งละสองปีนับ แต่วัน เลือ กตั้งครั้งที่ ผู้มีสิ ทธิ
เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่ อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจากัดสิทธิ
ครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหากกาหนดเวลาการจากัดสิทธิ ครั้งก่อนยังเหลืออยู่
เท่าใดให้กาหนดเวลาการจากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง

แบบคาร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗

เลขรับที่ ............
วันที่ .................. เดือน ........................ พ.ศ. ......
เขียนที่...................................................
วันที่ .................... เดือน ...................... พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................... เลขประจาตัวประชาชน ........................
อยู่บ้านเลขที่ ......... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.................... ถนน ................... ตาบล/แขวง ....................................
อาเภอ/เขต .................. จังหวัด ................ มีความประสงค์ขอให้ นายทะเบียนอาเภอ ...............................
นายทะเบียนท้องถิ่น ................................ ดาเนินการเกี่ยวกับรายการผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ..... เขตเลือกตั้งที่ ........ (ถ้ามี) หมู่ที่ ..... ตาบล/แขวง ................ อาเภอ/เขต
................. จังหวัด ............................. ดังนี้
๑. ขอเพิ่มชื่อ  ข้าพเจ้า  บุคคลต่อไปนี้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวคือ
๑. .............................................................. เลขประจาตัวประชาชน ..............................................
๒. .............................................................. เลขประจาตัวประชาชน ..............................................
ฯลฯ
๒. ขอเพิ่มชื่อในเขตเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ชื่อ........................................................ เลขประจาตัวประชาชน ..........................................
๓. ขอถอนชื่อ  ข้าพเจ้า  บุคคลต่อไปนี้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวคือ
๑. .............................................................. เลขประจาตัวประชาชน ..............................................
๒. .............................................................. เลขประจาตัวประชาชน ..............................................
ฯลฯ
๔. เรื่องอื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าดาเนินการในฐานะ  เจ้าบ้าน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ของตนเอง โดยมีหลักฐาน ดังนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ ................................... ออกให้ ณ ............................ วันที่ .......................
(๒) ........................................................................................................... ........................................................
(๓) ....................................................................................................................................................................
ฯลฯ
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ย่นื คาร้อง
(.......................................................)
ความเห็นเจ้าหน้าที่
..................................................................................
..................................................................................
(ลงชื่อ) ..........................................
(.......................................)

คาสั่ง ............................................
(ลงชื่อ) .........................................
(......................................)
นายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น ...............................
ทาการแทนผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗

วันที่ .................. เดือน ........................ พ.ศ. ......
ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................... ได้ยื่นคาร้องดาเนินการเกี่ยวกับรายการ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ..... เขตเลือกตั้งที่ ........ (ถ้ามี) หมู่ที่ .....
ตาบล/แขวง ................ อาเภอ/เขต ................. จังหวัด .............................
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ให้เพิ่มชื่อบุคคลต่อไปนี้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว
๑. ......................................... เลขประจาตัวประชาชน ..............................................
๒. ......................................... เลขประจาตัวประชาชน ..............................................
ฯลฯ
ให้ถอนชื่อบุคคลต่อไปนี้ในออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว
๑. ......................................... เลขประจาตัวประชาชน ..............................................
๒. ......................................... เลขประจาตัวประชาชน ..............................................
ฯลฯ
(ลงชื่อ) .........................................
(......................................)
นายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘
(ด้านหน้า)
(ส่วนที่ ๑)
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เขียนที่ ..................................
วันที่ ........... เดือน ..........................พ.ศ. ..................
เรียน นายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  -  อายุ .................................. ปี อยู่บ้านเลขที่
............ หมู่ที่ ........... ตรอก ........................... ซอย ........................... ถนน .................................. ตาบล/แขวง
.................................... อาเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ........................................
ขอแจ้งว่าข้าพเจ้ามีเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
ในวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ........... เนื่องจาก
 (๑) มีกิจธุระจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 (๒) เจ็บป่วย และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 (๓) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 (๔) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 (๕) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร
 (๖) ได้รับคาสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 (๗) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น....................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ..................................... ผู้แจ้งเหตุ
(....................................)



(ส่วนที่ ๒)

ตัดตามเส้นนี้

หนังสือตอบผลการพิจารณาการแจ้งเหตุ
เรียน .................................. (ผู้แจ้งเหตุ)
บ้านเลขที่ ........................ หมู่ที่ .......... ตรอก ................... ซอย ......................
ถนน ................. ตาบล/แขวง .......................... อาเภอ/เขต ............................
จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................
สาหรับผู้แจ้งเหตุกรอกข้อความเพื่อจ่าหน้าซองถึงตัวผู้แจ้งเหตุ
เอง

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘
(ด้านหลัง)
(ส่วนที่ ๑)

บันทึกของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
วันที่ ............. เดือน .................. พ.ศ. ................
ได้ตรวจสอบแล้วผู้แจ้งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยที่........................
เขตเลือกตั้งที่ .............. หมู่ที่ ................... ตาบล/แขวง ......................... อาเภอ/เขต .. ..........................
จังหวัด ...................... พิจารณาเหตุที่แจ้งแล้ว
มีเหตุผลอันจาเป็นเพียงพอ
ไม่มีเหตุผลอันจาเป็นเพียงพอ
แจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เมื่อวันที่ .... เดือน ................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ............................................

(.........................................)
นายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น ..............................................
ทาการแทนผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)




ตัดตามเส้นนี้

หนังสือตอบผลการพิจารณาการแจ้งเหตุ

(ส่วนที่ ๒)
สาหรับบุคคลรับแจ้งเหตุ

วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ........
ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................................ ได้ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ( ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น ) ในวันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .............. นัน้
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุผลอันจาเป็นเพียงพอ
ไม่มีเหตุผลอันจาเป็นเพียงพอ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) ............................................
(.........................................)
นายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น ..............................................
ทาการแทนผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙

ประกาศนายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ............................................................................
อาเภอ/เขต ................................ จังหวัด ...................................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
ตามที่ ได้ มี ป ระกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง (ชื่ อ สมาชิ ก สภา/ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ) เขตเลื อ กตั้ งที่
..................... เมือ่ วันที่ ................... เดือน .................... พ.ศ. .................. นั้น
ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ อาเภอ/เทศบาล .......................................... ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
และมิ ได้ แจ้ งเหตุ ที่ ไม่ อาจไปใช้ สิ ทธิ เลื อกตั้ ง หรือแจ้งเหตุ ที่ ไม่ อาจไปใช้ สิ ทธิ เลื อกตั้ งแล้ วแต่ เหตุ นั้ นมิ ใช่ เหตุ
อันสมควร ดังนั้น นายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น จึงประกาศให้ทราบว่าบุคคลผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ดังกล่ าวเป็ นบุ คคลที่ ถู กจ ากั ดสิ ทธิตามมาตรา ๔๒ แห่ งพระราชบั ญญั ติ การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้ องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่
ตาบล/
หมู่บ้าน

ลาดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

ที่อยู่
(ตามบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)

เลขประจาตัว
ประชาชน

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

(ลงชื่อ) ............................................
(.........................................)
นายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น ..............................................

หมายเหตุ

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๐

(ด้านหน้า)

คาร้องขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
เขียนที่..........................................................
วันที่..........................................................................
ข้ า พเจ้ า นาย/นาง/นางสาว..................................................เลขประจ าตั ว ประชาชน
.........................................อายุ . .............ปี อยู่ บ้ า นเลขที่ . ..............หมู่ ท่ี . .............ตรอก/ซอย
....................................ถนน....................................................ตาบล/เทศบาล.................. ........................อาเภอ
..........................................เขตเลือกตั้งที่.................จังหวัด................................. ขอแจ้งว่าข้าพเจ้าได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ดังนี้
(ชื่อสมาชิกสภา) ในวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น .........................
้บริหารท้องถิ่น) ในวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ....
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (ผู
...........................
พร้อมนี้ ได้แนบหลั กฐานประกอบการยื่นคาร้องขอแก้ไขบัญ ชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งที่ ไม่ไปใช้ สิทธิ
เลื อกตั้งและมิได้แจ้ งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้ สิทธิเลื อกตั้งแล้ วแต่เหตุนั้นมิใช่
เหตุอันสมควร คือ
๑. .................................................................. ๓. ..............................................................
๒. .................................................................. ๔. ..................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).............................................ผู้ยื่นคาร้อง
(............................................)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*ตัดตามเส้นนี้
(ส่วนที่ ๒)
(หนังสือตอบผลการพิจารณาการยื่นคาร้อง)
เรียน .....................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
รหัสไปรษณีย์......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(หมายเหตุ ผู้ยื่นคาร้องเป็นผู้จ่าหน้าซองถึงตัวผู้ยื่นคาร้อง)

(ด้านหลัง)
บันทึกของบุคคลรับคาร้อง

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๐
(ส่วนที่ ๑)

วันที่.................เดือน............................. พ.ศ. ............
ได้ตรวจสอบแล้วผู้ร้องได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
(ชื่อสมาชิ
กสภา) นที่.........เดือน.....................พ.ศ. ....
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ........
.... .............ในวั
(ผู้บริหารท้องถิ่น) ในวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ....
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ...........................

แจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ เมื่อวันที่................................................
แจ้งให้นายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่นทราบ เมื่อวันที่.......................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………
(................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด............./หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*ตัดตามเส้นนี้
(สาหรับบุคคลรับคาร้อง)
(ส่วนที่ ๒)
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการยื่นคาร้อง
วันที่.....................................................................
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว..................................................ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ ไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้ น
มิ ใ ช่ เ ห ตุ อั น สมควร ต าบล/หมู่ บ้ า น.................................ล าดั บ ที่ ..........ที่ อ ยู่ ( ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ
เลือกตั้ง).....................................................................................ได้ขอให้ดาเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อดังกล่าวในการเลือกตั้ง
(ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ในวันที่..........เดือน.........พ.ศ. ......... นั้น
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริง และได้ดาเนินการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อฯ และแจ้งไปยัง
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นให้ดาเนินการแก้ไขฐานข้อมูลแล้ว
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
(ลงชือ่ )……………………………………………
(................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด............./ หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๐
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการยื่นคาร้อง
วันที่.....................................................................
เรียน นายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น
ด้วย นาย/นาง/นางสาว...........................................................ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
แล้ วแต่ เหตุ นั้ น มิ ใช่ เหตุ อั นสมควร ต าบล/หมู่ บ้ าน...............ล าดั บ ที่ ..........ที่ อ ยู่ (ตามบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ
เลือกตั้ง)................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ได้ขอให้ดาเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลื อกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควรในการเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/
ผู้บริหารท้องถิ่น) ในวันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ............
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริง และได้ดาเนินการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
จึงเรียนมาเพื่อแก้ไขฐานข้อมูล

(ลงชื่อ)……………………………………………
(................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด............./หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๑

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
เรื่อง กาหนด วัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่
ในการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
หน่วยเลือกตั้งที่ .... เขตเลือกตั้งที่ ... ตาบล ........................ อาเภอ .................... จังหวัด ........................ ใหม่
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๙๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกาหนดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ ...
เดือน .......... พ.ศ. ..... ตั้งแต่เวลา ........................... ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ดังนี้
(ระบุสถานที่) .....................
๑. หน่วยเลือกตั้งที่ ... เขตเลือกตั้งที่ ... นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ ...............................
(ระบุสถานที่) ...................
๒. หน่วยเลือกตั้งที่ ... เขตเลือกตั้งที่ ... นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ .................................
(ระบุสถานที่)
๓. หน่วยเลือกตั้งที่ ... เขตเลือกตั้งที่ ... นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ ....................................................
(ระบุ
(ระบุสสถานที
ถานที่)่)
๔. หน่วยเลือกตั้งที่ ... เขตเลือกตั้งที่ ... นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ ....................................................
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ) ..............................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. 1/1๒

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
เรื่อง กาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 60 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 11๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้ วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ...................
จึงออกประกาศกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การคานวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้
(๑) กรณี ที่เป็ น การเลื อกตั้ง ครั้งแรกภายหลังพระราชบั ญ ญั ติการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่น
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2562 และระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ผ ลใช้บั งคั บ ให้ คานวณค่ าใช้ จ่ายที่ ใช้ จ่ ายไปตั้ งแต่ วัน ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
(2) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง
(3) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตาแหน่ง
ว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง
ข้อ 2 ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจานวนเงิน ดังนี้
(1) ………………………………………………………….. จานวน ............................ บาท (-ตัวอักษร-)
(2) ………………………………………………………….. จานวน ............................ บาท (-ตัวอักษร-)
ข้อ 3 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัคร
แต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนเงินตามข้อ 2
ข้อ 4 กรณี ที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้ส มัคร
แต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนเงินตามข้อ 2
ข้ อ 5 จ านวนเงิ น ค่ า ใช้ จ่ ายตามประกาศฉบั บ นี้ ให้ มี ผ ลใช้ ได้ ต ลอดไปจนกว่า ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดจะมีการกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม่
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

ลงชื่อ
(
)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด

พ.ศ.

ส.ถ./ผ.ถ. 1/1๓

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัด
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 62 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือ กตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ดังนี้
ชื่อผู้สมัคร
เขตเลือกตั้งที่
หมายเลขประจาตัว
(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
บาท
(ตัวอักษร)
รายละเอี ย ดปรากฏตามบั ญ ชี ร ายรั บ และรายจ่ า ยในการเลื อ กตั้ ง ของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

ลงชื่อ
(
)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด

พ.ศ.

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก)

แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
หมายเลขประจาตัว
จังหวัด
ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่
ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

นามสกุล
อาเภอ/เขต
เดือน

พ.ศ.

บัญชีรายรับและรายจ่ายและในการเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่

เดือน

พ.ศ.

1. แสดงรายรับและรายจ่าย
รายรับ
รายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
2. บัญชีรายรับและรายจ่าย
บัญชีรายรับ
บัญชีรายจ่าย
3. เอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย

ถึงวันที่

เดือน

พ.ศ.

จานวน

บาท

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท

จานวน
จานวน

หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น
หน้า/แผ่น

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผู้สมัคร
)

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข)
บัญชีรายรับ
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)

วัน/เดือน/ปี

นามสกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

เลขที่เอกสาร

รายการ

จานวนเงิน

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(
วันที่

ผู้สมัคร
)
/

/

บัญชีรายจ่ายหน้าที่...........จากจานวน............หน้า

ส.ถ./ผ.ถ. 1/1๓ (ค)

บัญชีรายจ่าย
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
นามสกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
วัน/เดือน/ปี

เลขที่เอกสาร

รายการ

จานวนเงิน

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(
วันที่

ผู้สมัคร
)
/

/

บัญชีรายจ่ายหน้าที่...........จากจานวน............หน้า

ส.ถ./ผ.ถ. 1/1๓ (ง)
รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ถ้ามี)
วัน/เดือน/ปี

เลขที่เอกสาร

รายการ

จานวนเงิน

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร

(
วันที่

)
/

/

บัญชีรายจ่ายหน้าที่...........จากจานวน............หน้า

ส.ถ./ผ.ถ. 1/1๓ (จ)

ใบรับเงิน / ทรัพย์สิน

เลขที่
วันที่

เดือน

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

พ.ศ.

นามสกุล
หมู่ที่

ได้รับ  เงิน /  ทรัพย์สิน จาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับที่

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ซอย
จังหวัด
นามสกุล

ถนน
สาหรับ

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)
(ลงชื่อ)

ผู้ให้เงิน / ทรัพย์สิน

(

)

(ลงชื่อ)

ผู้รับเงิน / ทรัพย์สิน

(
)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
วันที่

/

/

หมายเหตุ 1. ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน / ทรัพย์สินของผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครยินยอมให้บุคคลใด ๆ จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทน และกรณีที่บุคคลอื่น
นาทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม
2. ในกรณีที่บุคคลอื่นนาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น

ส.ถ./ผ.ถ. 1/1๓ (ฉ)

ใบสาคัญรับเงิน
เลขที่
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ซอย

นามสกุล
ถนน
จังหวัด

ขอรับรองว่า ได้รับเงินจาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
นามสกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับที่

รายละเอียดการรับเงิน

จานวนเงิน

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)
(ลงชื่อ)

ผู้รับเงิน

(

)

(ลงชื่อ)

ผู้จ่ายเงิน

(

)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
วันที่

/

หมายเหตุ ใช้เป็นหลักฐานสาหรับบันทึกการจ่ายเงินกรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้เท่านั้น

/

ส.ถ./ผ.ถ. 1/1๓ (ช)

ใบรับรองการจ่ายเงิน
เลขที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
นามสกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) อยู่บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ขอรั บรองว่ าได้ จ่ ายเงินเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการเลื อกตั้ ง โดยไม่ อาจเรี ยกใบเสร็ จรั บเงิ นจากผู้ รั บเงิ นได้
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับที่

รายละเอียดการจ่ายเงิน

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)
(ลงชื่อ)

ผู้จ่ายเงิน

(
)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
วันที่

/

/

หมายเหตุ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครได้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือจัดทาใบสาคัญรับเงินได้

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๔
แบบรายงานข้อมูลเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติให้ทาลายบัตรเลือกตั้ง
หน่วยงาน ...................................................................
ลาดับ
ที่

การเลือกตั้ง (ประเภทของการเลือกตั้ง)
(เขตเลือกตัง้ .. (ถ้ามี)) ตาบล ..................... อาเภอ ....................
จังหวัด ..........................................

วันเลือกตั้ง

วันประกาศผล
การเลือกตั้ง

ผลการ
ตรวจสอบ

บัตรเลือกตั้งทีจ่ ะทาลาย
(จาแนกเป็นหมวดหมูต่ ามระเบียบข้อ ..)

จานวน

หมายเหตุ
(ระบุวิธีการ
ทาลาย)

คาชี้แจงเพิ่มเติม
๑. ให้แนบสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
๒. เขตเลือกตั้ง (กรณีการเลือกตั้งครั้งเดียวกันให้ระบุโดยไม่ต้องแยกรายการก็ได้) เช่น เขตเลือกตั้งที่ ๑ – ๓
๓. กรณีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัตรเลือกตั้งที่จะทาลายให้ระบุประเภทบัตรเลือกตั้งด้วยว่าเป็นบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ) ......................................... ผู้รายงาน
(..........................................)
ตาแหน่ง ประธานกรรมการดาเนินการทาลายบัตรเลือกตั้ง
....... /............. /.......
(ลงชื่อ) ......................................... ผู้ตรวจสอบ
(..........................................)
ตาแหน่ง หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๒ นิ้ว

ใบสมัครเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ ............................................ จังหวัด .....................................................
--------------------------------ใบสมัครเลขที่ ........................................ (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
(๑) ข้าพเจ้า .................................................................................... อายุ ............ ปี สัญชาติ ..................
เลขประจาตัวประชาชน .......................................................................................................................
(๒) เกิดวันที่ ....................... เดือน ...................................................... พ.ศ ..............................................
(๓) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน ............................................ หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ............................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .....................................................................
(๔) สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ ................................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน ............................................ หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ............................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .....................................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท์ ..................................................................
(๕) ชื่อ-สกุล (บิดา) ................................................................................... สัญชาติ ...................................
(๖) ชื่อ-สกุล (มารดา) ............................................................................... สัญชาติ ...................................
(๗) คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สาขา ....................................................................................................................................................
(๘) อาชีพปัจจุบัน ......................................................................................................................................
ก. หากรับราชการ หรือเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ (ระบุตาแหน่งด้วย) ..................
ข. กรณีข้าราชการบานาญ (ระบุตาแหน่งครั้งสุดท้าย) ........................................................................
..............................................................................................................................................................

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑
(ด้านหลัง)
(๙) สถานที่ทางาน .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..............................................................................................................................................
(๑๐) ประสบการณ์การทางานที่สาคัญ (โดยสังเขป)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(๑๑) ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สาคัญ (โดยสังเขป)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๒ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้แนบประวัติ
การทางาน (ถ้ามี) จานวน ................... แผ่น มาพร้อมนี้
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผย หรือสาเนาใบสมัคร
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน
ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า อยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็ตาม สามารถดาเนินการ
เปิดเผยและสาเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมทั้ งกรณีทั่วไป และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ยื่น ณ วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ....................
ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร
(.........................................................)

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑
บันทึกการให้ถ้อยคาของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ ......................................... จังหวัด ..........................................
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า .......................................................................................................ขอให้ถ้อยคาด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ตาแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้
ถาม ท่ านน าหลั กฐานใดบ้ างมาใช้ ประกอบการสมั ครเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการการเลื อกตั้ งประจ า
(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) อาเภอ ......................... จังหวัด ................................
ตอบ ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องไว้แล้วจานวน ............... แผ่น ประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้
ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาข้างต้นหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ
ถาม ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๒ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๒ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกประการ
ข้ อความข้ างบนนี้ ได้ อ่ านให้ ข้ าพเจ้ าฟั งแล้ ว ขอรั บรองว่ าถู กต้ องและขอยื นยั นในชั้ นศาลได้ ด้ วย
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
..........................................................
(...........................................................) ผู้ให้ถ้อยคา
..........................................................
(...........................................................) ผู้บันทึก/จด/อ่าน

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๒

คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ..................................
ที่ ..... /.........
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
--------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้ อ ๓๑ และข้ อ ๓๙ ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่ าด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจา
(ประเภทองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ) จ านวน ...... แห่ ง ตามบั ญ ชีร ายชื่ อ แนบท้ ายค าสั่ งนี้ และให้ มี ห น้ าที่
และอ านาจตามพระราชบั ญญั ติ การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรื อผู้ บริ หารท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบี ยบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ... เดือน .............. พ.ศ. ....
สั่ง ณ วันที่ ... เดือน ............. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) .............................................
(.............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ..............................

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(เอกสารแนบท้ายคาสั่ง ...................................... )
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) ประกอบด้วย
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล
ประธานกรรมการ
๒. ชื่อ – ชื่อสกุล
กรรมการ
๓. ชื่อ – ชื่อสกุล
กรรมการ
ฯลฯ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) ประกอบด้วย
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล
ประธานกรรมการ
๒. ชื่อ – ชื่อสกุล
กรรมการ
๓. ชื่อ – ชื่อสกุล
กรรมการ
ฯลฯ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) ประกอบด้วย
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล
ประธานกรรมการ
๒. ชื่อ – ชื่อสกุล
กรรมการ
๓. ชื่อ – ชื่อสกุล
กรรมการ
ฯลฯ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) ประกอบด้วย
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล
ประธานกรรมการ
๒. ชื่อ – ชื่อสกุล
กรรมการ
๓. ชื่อ – ชื่อสกุล
กรรมการ
ฯลฯ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) ประกอบด้วย
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล
ประธานกรรมการ
๒. ชื่อ – ชื่อสกุล
กรรมการ
๓. ชื่อ – ชื่อสกุล
กรรมการ
ฯลฯ

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓

คาสั่งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด..............................
ที่ ..... /.........
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก
สภาท้องถิ่น หรือผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๕ และข้อ ๕๒ ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชื่อ) จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการ
ประจ าหน่ วยเลื อกตั้ง และเจ้ าหน้ าที่ รักษาความปลอดภัยประจาที่ เลื อกตั้ง ของหน่ ว ยเลื อกตั้ง ที่ .................
เขตเลือกตั้งที่ .............. (ถ้ามี) หมู่ที่ ................ ตาบล/แขวง ............................ อาเภอ/เขต .............................
จั ง หวั ด .............................ของการเลื อ กตั้ ง (สมาชิ ก สภา/ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ) ในวั น ที่ . ...................
เดือน ............................. พ.ศ. ...................
๑. คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย
(๑.๑) ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ ..................................
(๑.๒) กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่
(๑) ............................................
(๒) ...........................................
(๓) ............................................
(๔) ...........................................
(๕) ............................................
(๖) ...........................................
(๗) ............................................
(๘) ...........................................
๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง ได้แก่
(๑) ............................................
(๒) ...........................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................
สั่ง ณ วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..............................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๔

คาสั่งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด..............................
ที่ ..... /.........
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้อ งถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ที่ ......... เขตเลือกตั้งที่ ............. (ถ้ามี) หมู่ที่ ...... ตาบล/แขวง ...............
อาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด .................................. ของการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น) ในวันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ................ เพิ่มเติม ดังนี้
(๑) ............................................
(๒) ...........................................
(๓) ............................................
(๔) ...........................................
(๕) ............................................
(๖) ...........................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................
สั่ง ณ วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..............................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๕

ที่ ................../.................

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ..................

เรื่ อ ง การแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการป ระจ าห น่ วยเลื อ กตั้ ง/เจ้ า ห น้ าที่ รั ก ษ าความ ป ลอดภั ยป ระจ า
ที่เลือกตั้ง
เรียน .................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย คาสั่งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา.......................... เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจา
หน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชื่อ) พิจารณา
เห็นว่า ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงแต่งตั้งให้เป็น กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจาที่เลือกตั้งที่........... เขตเลือกตั้งที่ ......................... (ถ้ามี) หมู่ที่ .................... ตาบล/แขวง .........................
อาเภอ/เขต ...................... จังหวัด ................... ของการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น ) ในวันที่ ..........
เดือน ........................ พ.ศ. ............ ตามคาสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และเพื่ อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิ บัติ
หน้ า ที่ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ประชุ ม รั บ ฟั ง ค าชี้ แ จง ในวั น ที่ .......... เดื อ น ........................ พ.ศ. ............
เวลา ............... น. ณ ...........................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ..............................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๖
เขียนที่............................................

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

วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....
เรื่อง ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
ด้ว ยข้า พเจ้า (ชื่ อผู้ ส มั ค รรับ เลื อกตั้ ง ) ได้ส มัค รรับ เลือ กตั ้ ง เป็น (ชื่ อ สมาชิ กสภา/ผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่น) อาเภอ ...................... จังหวั ด ................... จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นตัวแทนข้าพเจ้า ดังต่อ ไปนี้
ตาบล/เทศบาล
...................

หน่วยเลือกตั้งที่
..............

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

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

ตัวแทนผู้สมัคร
นาย/นาง/นางสาว/ยศ....................... ชื่อสกุล................
เลขประจาตัวประชาชน.......................
นาย/นาง/นางสาว/ยศ....................... ชื่อสกุล................
เลขประจาตัวประชาชน.......................
ฯลฯ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(…………………………………………….)
ผู้สมัคร

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด..............................
เรื่อง กาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชื่อ) จึงประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เขตเลือกตั้งที่ ..... (ถ้ามี) ตาบล/แขวง ............. อาเภอ/เขต .................
จังหวัด ......................... ดังต่อไปนี้
๑) หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ....... ตาบล/แขวง .................. อาเภอ/เขต...........................
หรือบ้านเลขที่ ........ ถึงบ้านเลขที่ ......... ตรอก/ซอย .......................... ถนน .......................
ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ......................................................................................................................
๒) หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ ได้แก่ หมู่ที่ ....... ตาบล/แขวง .................. อาเภอ/เขต ...........................
หรือบ้านเลขที่ ........ ถึงบ้านเลขที่ ......... ตรอก/ซอย .......................... ถนน .........................
ที่เลือกตั้ง ได้แก่ .......................................................................................................................
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ) ..............................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๒

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด..............................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง
ตามประกาศผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ า (ประเภทองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชื่ อ )
ลงวัน ที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. .......... ได้กาหนดหน่วยเลื อกตั้งและที่เลื อกตั้งในการเลื อกตั้ ง
(สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เขตเลือกตั้งที่ ........... (ถ้ามี) ตาบล/แขวง ................. อาเภอ/เขต ..................
จังหวัด ........................ ไว้แล้วนั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้ องถิ่น หรื อผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๘ ของระเบี ยบคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ งว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรือ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) ผู้อานวยการการเลื อกตั้ง
ประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
ลาดับที่

หน่วยเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่
.........
หน่วยเลือกตั้งที่
.........

หน่วยเลือกตั้งเดิม
ได้แก่ (หมู่บ้าน....../ตาบล/แขวง.....)
หรือบ้านเลขที่ .....
หน่วยเลือกตั้งเดิม
ได้แก่ (หมู่บ้าน....../ตาบล/แขวง.....)
หรือบ้านเลขที่ .....
ฯลฯ

หน่วยเลือกตั้งใหม่
ได้แก่ (หมู่บ้าน....../ตาบล/แขวง.....)
หรือบ้านเลขที่ .....
หน่วยเลือกตั้งใหม่
ได้แก่ (หมู่บ้าน....../ตาบล/แขวง.....)
หรือบ้านเลขที่ .....

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

(ลงชื่อ) ..............................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด..............................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง
ตามประกาศผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ า (ประเภทองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชื่ อ )
ลงวัน ที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. .......... ได้กาหนดหน่วยเลื อกตั้งและที่เลื อกตั้งในการเลื อกตั้ ง
(สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) หน่วยเลือกตั้งที่ ............ เขตเลือกตั้งที่ ........... (ถ้ามี) ตาบล/แขวง .................
อาเภอ/เขต .................. จังหวัด ........................ ไว้แล้วนั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้ องถิ่น หรื อผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๒๐ ของระเบี ยบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลื อกตั้ง สมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) จึงประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง
ของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ดังต่อไปนี้
หน่วยเลือกตั้ง
ที่เลือกตั้ง
(ระบุเลขลาดับของหน่วยเลือกตั้ง) ทีเ่ ลือกตั้งเดิม ได้แก่
ที่เลือกตั้งใหม่ ได้แก่
....................................................... .......................................................
....................................................... .......................................................
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ) ..............................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑

ใบสมัครรับเลือกตั้ง
(ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
เขตเลือกตั้งที่ ..... (ถ้ามี) อาเภอ/เขต ....................
จังหวัด ...............................................
_______________

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

ใบรับสมัครลาดับที่ ......... (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอกภายหลังการออกใบรับสมัคร)
(๑) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................
(๒) สัญชาติ ........................ อายุ ................. ปี
(๓) เลขประจาตัวประชาชน     
(๔) เกิดวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .........
(๕) สถานที่เกิด .(ระบุสถานที่).หรือบ้านเลขที่ ... หมู่ที่ ....
ตรอก ............. ซอย .................... ถนน ...............
ตาบล/แขวง .................. อาเภอ/เขต ...................
จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์ ...............
(๖) ที่อยู่ปัจจุบัน(ตามทะเบียนบ้าน)บ้านเลขที่ ....... หมู่ที่ .... ตรอก ............. ซอย ............. ถนน .................
ตาบล/แขวง ............................ อาเภอ/เขต .................................... จังหวัด ...................................
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ ............................... โทรสาร ..................................
(๗) สถานที่ติดต่อ ................. หมู่ที่ ......... ตรอก .................... ซอย ...................... ถนน ......................
ตาบล/แขวง ................. อาเภอ/เขต ................... จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย์ ................
โทรศัพท์ ............................... โทรสาร ..................................
(๘) บิดาชื่อ ............................................... สัญชาติ .........................
(๙) มารดาชื่อ ........................................... สัญชาติ .........................
(๑๐) คู่สมรสชื่อ ........................................... สัญชาติ .........................
(๑๑) มีชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้ านในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลื อกตั้งในวันสมัครรับเลื อกตั้ง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ......... พ.ศ. ....
(๑๒) คุณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๔๙ (๔) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้ องถิ่น หรือผู้ บริห ารท้ องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ (คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ

(ใบต่อ)
-๒-

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑

(๑๒.๑) วุฒิการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...................................... สถานศึกษา .....................................
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ............................................
- เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย..................................สถานศึกษา ..............................
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ............................................
- ระดับปริญญาตรี........................ สาขา ..................... สถานศึกษา ...................................
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .............................................
- เทียบเท่าปริญญาตรี...................สาขา ...................... สถานศึกษา ..............................
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ............................................
- ระดับปริญญาโท........................ สาขา ..................... สถานศึกษา ...................................
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .............................................
- ระดับปริญญาเอก........................ สาขา ..................... สถานศึกษา ...................................
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .............................................
(๑๒.๒) เคยดารงตาแหน่ง (ระบุสมาชิกสภาตาบล/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกรัฐสภา)
ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. ..............
(๑๓) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ..............................................................
ข้ า พเจ้ า ขอสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง (ชื่ อ สมาชิ ก สภา/ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ) เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ......... (ถ้ า มี )
อาเภอ/เขต.................. จังหวัด ..................... และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติมี สิทธิสมัคร
รับ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บ ริห ารท้องถิ่นและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามพระราชบัญญั ติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ................................................... ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน ................. พ.ศ. .....

คาเตือน ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
กาหนดว่า ภายในเก้าสิ บ วัน นั บ จากวันเลื อกตั้ง ผู้ สมัครต้องยื่นบัญ ชีรายรับและรายจ่ายในการเลื อกตั้ง พร้อมทั้ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด หากไม่ดาเนินการ
จะมีความผิดตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑
บันทึกการให้ถ้อยคาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
ที่ ....................................
วันที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า ........................................................................................................ ขอให้ ถ้อยคาด้วยความสั ตย์จริ ง
ต่อ ....................................... ตาแหน่ง ..................................... ดังต่อไปนี้
๑. ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ตอบ ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) .................................... (๒) .................................... (๓) ............................... ..... (๔) ....................................
(๕) .................................... ฯลฯ
๒. ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประการ
๓. ถาม ท่ านเป็ น ผู้ ไม่ อยู่ ร ะหว่ างการถู กจ ากั ด สิ ท ธิ ตามมาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว
๔. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว
๕. ถาม ท่านมีคุณสมบัติเป็ นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น ) และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่
ตอบ ใช่

-๒-

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑

หากข้าพเจ้ าฯ แจ้ งข้อความอันเป็นเท็ จ ในบั นทึ กการให้ ถ้อยคานี้ห รือใช้ห ลั กฐานอัน เป็น เท็จ ข้าพเจ้า
ทราบดี ว่ าจะถู กด าเนิ นคดี ฐานแจ้ งข้ อความอั นเป็ นเท็ จแก่ เจ้ าพนั กงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ............................................. (ผู้ให้ถ้อยคา)
(..........................................)
(ลงชื่อ) ............................................. (ผู้ตรวจสอบ)
(..........................................)
(ลงชื่อ) ............................................. (ผู้เขียน/จด/อ่าน)
(..........................................)
คาสั่งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
รับใบสมัคร และออกใบรับลาดับที่ .....................
ไม่รับใบสมัคร เพราะ .................................................
(ลงชื่อ) ..................................................................
(...............................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .................

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สาหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ....................
ผู้บริหารท้องถิ่น ........................
วันที่ ......เดือน ...................... พ.ศ. ....
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา ..(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)...
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................................................
หมายเลขประจ าตัวประชาชน.......................................เป็น ผู้ ส มัครรับเลื อกตั้ง เป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น) สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
ในวันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. ........ เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. ....
เนื่องจาก
กรณี ไม่ได้ ส มรส มีเงิน ได้ต ามมาตรา ๔๐ (๑) แห่ งประมวลรัษ ฎากร เพี ย งอย่ างเดีย วไม่ เกิ น
๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอื่น
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
ต่อปี
กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอื่น
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
มีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งประมวล
รัษฎากร
(ลงชื่อ) ...............................................
(..................................................)
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

หมายเหตุ
- มาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดื อน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส
เบี้ ย หวั ด บ าเหน็ จ บ านาญ เงิน ค่ าเช่ า บ้ า น เงิ น ที่ ค านวณได้ จ ากมู ล ค่ า ของการได้ อ ยู่ บ้ านที่ น ายจ้ างให้ อ ยู่ โดยไม่ เสี ย ค่ า เช่ า
เงินทีน่ ายจ้างจ่ายชาระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชาระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
- มาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้พึงประเมินทีไ่ ด้รบั การยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓

ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
__________________
ใบรับลาดับที่ ........................
ได้รับใบสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .............................................................. ...............
ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เขตเลือกตั้งที่ .... (ถ้ามี) อาเภอ/เขต ..........จังหวั ด
...... พร้ อ มทั้ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รจ านวน ........ บาท ตามใบเสร็ จ รั บ เงิ น เล่ ม ที่ .................... เลขที่
................... ลงวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .............. รูปถ่ายจานวน . ......... รูป รวมทั้งหลักฐาน
ประกอบการยื่นใบสมัครแล้ว เมื่อวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .................... เวลา ....................น.

(ลงชื่อ) ..................................................................
(...............................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ )
ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (........................................................................
อาเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ......................................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ................. (ถ้ามี)
_________________

ลาดับ

หมายเลข
ประจาตัว
ผู้สมัคร

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ
(รับสมัคร/ไม่รับ
สมัคร)

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ .................... เดือน ............................ พ.ศ. .............
(ลงชื่อ ) .......................................................
(......................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต ..................... จังหวัด .............................
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
_____________________
ด้ ว ย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..................................................................................... อายุ ..........ปี
อยู่บ้านเลขที่ ......... หมู่ ที่ ........ ตรอก ............... ซอย .................. ถนน .................. ตาบล/แขว ง .....................
เขตเลือกตั้งที่ ............ (ถ้ามี) อาเภอ/เขต .................... จังหวัด ........................ ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/
ผู้บริหารท้องถิ่น) เขตเลือกตั้งที่ ....... (ถ้ามี) อาเภอ/เขต ................... จังหวัด .............................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เขตเลือกตั้ง
ที่ ............. (ถ้ามี) อาเภอ/เขต ................... จังหวัด ................... และหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล) .................................................................
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ตัวเลขอารบิค
รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. .......
(ลงชื่อ) ......................................
(....................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๖

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต ..................... จังหวัด .............................
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
(เพิ่มเติม)
___________
ด้ ว ย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..................................................................................... อายุ ..........ปี
อยู่บ้านเลขที่ ......... หมู่ที่ ........ ตรอก ............... ซอย .................. ถนน .................. ตาบล/แขวง .....................
เขตเลือกตั้งที่ ............ (ถ้ามี) อาเภอ/เขต .................... จังหวัด ........................ ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/
ผู้บริหารท้องถิ่น) เขตเลือกตั้งที่ ....... (ถ้ามี) อาเภอ/เขต ................... จังหวัด .............................
บั ดนี้ คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง/ศาลอุ ทธรณ์ ห รื อศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ได้ มี ค าวิ นิ จฉั ย .......................
วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... แจ้งผู้อานวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับสมัคร
...................................... เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
เขตเลือกตั้งที่ ............. (ถ้ามี) อาเภอ/เขต ................... จังหวัด ................... และหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน
ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล) .................................................................
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ตัวเลขอารบิค
รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

ชื่อ)..................................................

ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. .......
(ลงชื่อ) ......................................
(....................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑

ป้ายสาหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
__________________

หน่วยเลือกตั้งที่....................เขตเลือกตั้งที่.......................จังหวัด.....................................................
ที่เลือกตั้ง.................................(ระบุสถานที่).................................................
ตรอก/ซอย....................................ถนน................................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง.....................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด......................................................
ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่...............เดือน................................... พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ) ..................................................ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ..................................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาทีเ่ ลือกตัง้
(ลงชื่อ) ..................................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาทีเ่ ลือกตั้ง
วันที่....................เดือน................................ พ.ศ. .................

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒

ประกาศคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่.................
เขตเลือกตั้งที่............อาเภอ/เขต...............จังหวัด....................
เรื่อง จานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน
______________
ด้วยคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่............หมู่ที่.......ตาบล/แขวง............ อาเภอ/เขต.........
ที่เลือกตั้ง..........เขตเลือกตั้งที่...............ได้ตรวจนับบัตรเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ได้รับมาแล้ว
ทั้งหมดมีจานวน ดังนี้
ประเภทของบัตรเลือกตั้ง
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น

จานวน
.................................. (บัตร)
.................................. (บัตร)

หมายเหตุ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. ....
ลงชื่อ ..............................................
(............................................)
ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(......................)

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. กรอกจานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
๒. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓

ปกหน้า

รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ ....................... เขตเลือกตั้งที่ ....................... (ถ้ามี) หมู่ที่ ...............
ตาบล/แขวง............................. อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....................
สถานทีล่ งคะแนนเลือกตั้ง ณ .................................................

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓

รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
๑. หน่วยเลือกตั้งที่ ........... เขตเลือกตั้งที่ ................. (ถ้ามี) หมู่ที่ ......... ตาบล/แขวง ...............
อาเภอ/เขต ........................ จังหวัด .......................... สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ .....................................ได้เปิด
การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง (สมาชิ ก สภา/ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ) ตั้ ง แต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึ ง เวลา ..... น.
ของวันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............
๒. บันทึกการแสดงหีบบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งได้ทาการเปิดหีบบัตร
เลื อกตั้งเพื่ อแสดงให้ เห็ น ว่าเป็ น หี บ บั ตรเลื อกตั้ งเปล่ าและได้ปิ ดหี บ บัต รเลื อ กตั้งใส่ กุญ แจหรือสายรัดต่อหน้ า
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๒ คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ................................. ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(................................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ ง
(....................)
(....................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ ง
(....................)
(....................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................)
(....................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ ง
(....................)
(....................)
(ลงชื่อ) ..................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยาน
(ลงชื่อ) ...................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง/พยาน
(....................)
(....................)
๓. บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง (ถ้ามี)
ครั้งที่ ๑ .......................................................................................... ..........................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

-๒-

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓

คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามี) ......................................................
............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน (ถ้ามี)
(....................................)
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้จดบันทึก/กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................)
ครั้งที่ ๒ ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามี) .............................................................
............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน (ถ้ามี)
(....................................)
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้จดบันทึก/กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................)
ครั้งที่ ๓ ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

-๓-

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓

คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามี) .............................................................
............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน (ถ้ามี)
(....................................)
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ จดบันทึก/กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................)
๔. บันทึกเหตุการณ์ต่างๆระหว่างนับคะแนนเลือกตั้ง (ถ้ามี)
ครั้งที่ ๑ ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามี) .............................................................
............................................................................................................................................................................
ครั้งที่ ๒ ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามี) .............................................................
............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน (ถ้ามี)
(....................................)
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้จดบันทึก/กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................)
ฯลฯ

-๔-

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓

ได้ต รวจสอบการบั น ทึก รายงานเหตุการณ์ ดั งกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว เห็ นว่าถูก ต้องตามความเป็น จริง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ................................. ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(................................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ ง
(....................)
(....................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ ง
(....................)
(....................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................)
(....................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ ง
(....................)
(....................)
(ลงชื่อ) ..................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยาน
(ลงชื่อ) ...................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง/พยาน
(....................)
(....................)

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔

ประกาศคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ ...........
เขตเลือกตั้งที่ ....... อาเภอ/เขต ......................... จังหวัด ....................
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน
______________
ต าม ที่ ค ณ ะ ก รร ม ก าร ป ร ะ จ า ห น่ ว ย เลื อ ก ตั้ งที่ .......................... ห มู่ ที่ ...........
ต าบล/แขวง......................... อ าเภอ/เขต............................. ที่ เลื อ กตั้ ง ............... เขตเลื อกตั้ งที่ ..................
จังหวัด................. ได้ประกาศจานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว และได้เปิดการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันนี้ เป็นต้นมาแล้ว นั้น
บัดนี้การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. หน่วยเลือกตั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง
๑.๑ บัตรเลือกตั้ง (สมาชิกสภา) ที่ได้รับมา ทั้งหมดจานวน................บัตร
๑.๒ บัตรเลือกตั้ง (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ได้รับมา ทั้งหมดจานวน................บัตร
๒. ผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง
๒.๑ ผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง (สมาชิกสภา) จานวน................คน
๒.๒ ผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง (ผู้บริหารท้องถิ่น) จานวน................คน
๓. บัตรเลือกตั้งที่เหลือ
๓.๑ บัตรเลือกตั้ง (สมาชิกสภา) จานวน................บัตร
๓.๒ บัตรเลือกตั้ง (ผู้บริหารท้องถิ่น) จานวน............... บัตร
ประกาศ ณ วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. ....
ลงชื่อ ..............................................
(............................................)
ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(......................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(......................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(......................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(......................)
หมายเหตุ

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

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง จานวน ๑ ชุด
๒. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕
แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
แบบคัดค้านการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. .............. เวลา ...................... นาฬิกา
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................... อยู่บ้านเลขที่............................... .........................
หมู่ที่............... ซอย /ตรอก........................ถนน....................................ตาบล/แขวง.......... ...................................
อาเภอ ....................... จังหวัด................................ โทรศัพท์........................................ ขอทักท้วง/คัดค้าน ดังนี้
๑. การทักท้วง
๑.๑. ทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนน
หน่วยเลือกตั้งที่.........หมู่ที่......... ตาบล/เทศบาล........................อาเภอ/เขต...................................
เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ............จั ง หวั ด ...............................................ในการเลื อกตั้ งเมื่ อวั นที่ ..............................
ดังนี้........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
๑.๒ เมื่อทักท้วงแล้ว ผู้ถูกทักท้วงได้ดาเนินการ (ให้ทาเครื่องหมาย / ใน )
แก้ไขตามที่ทักท้วง
ไม่แก้ไขตามที่ทักท้วง
บันทึกเหตุการณ์ในรายงานเหตุการณ์ฯ ด้วยแล้ว
ไม่ได้บันทึกเหตุการณ์ในรายงานเหตุการณ์ฯ
อื่นๆ
๑.๓ ขณะที่ทักท้วงมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ ได้แก่.............................................................................
..................................................................................................................................................................................
๒. การคัดค้าน
๒.๑ คัดค้านการนับ คะแนน หน่วยเลือกตั้งที่.............หมู่ที่........... ตาบล/เทศบาล......................
อาเภอ/เขต................... เขตเลือกตั้งที่............จังหวัด.....................ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่..................................
ดังนี้...........................................................................................................................................................................
๒.๒ คัดค้านการรวมคะแนน หน่วยเลือกตั้งที่..............หมู่ที่............... ตาบล/เทศบาล.........................
อาเภอ/เขต................... เขตเลือกตั้งที่............จังหวัด................ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่.........................................
ดังนี้..........................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)............................................................ ผู้ทักท้วง/คัดค้าน
(...........................................................)
(ลงชื่อ).......................................................... ผู้รับคาทักท้วง/คัดค้าน
(...........................................................)
วันที่......................... เวลา............................... นาฬิกา
หมายเหตุ ๑. ให้จัดทาสาเนาคู่ฉบับไว้ด้วย
๒. ฉบับจริงให้ผู้รับคาทักท้วงเก็บไว้
๓. ฉบับสาเนาให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖

(ตัวอย่าง)
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

แผ่นที่ ...............

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. .............
หน่วยเลือกตั้งที่ ........ เขตเลือกตั้งที่ ...... (ถ้ามี) ตาบล/แขวง .................
อาเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ...........................
หมายเลข ชื่อ - สกุล
ผู้สมัคร

ช่องขีดคะแนน
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คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
บัตรเสีย

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียทั้งหมด
(ลงชื่อ) ......................................... ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.........................................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.............................)
หมายเหตุ แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ สามารถขยายเพื่อให้ขีดคะแนนได้สะดวก และประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

95

100

คะแนน
รวม

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
ตามที่ได้มี การเลื อกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) กรณี (ครบวาระ/แทนตาแหน่งที่ว่าง/กรณี อื่น)
จานวน ....... คน เมื่อวันที่ ......... เดือน ............. พ.ศ. ...... นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการ ประจ าหน่ วยเลื อกตั้ ง ที่ ......... เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ........... (ถ้ า มี ) ต าบล/แขวง
.................................................. อาเภอ/เขต ..................... จังหวัด ................................ ได้นับคะแนนเลือกตั้ง
(สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ................. คน (.....................)
๒. จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง ................. คน (.....................)
๓. จานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด ................. บัตร (.....................)
๔. จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง .................... บัตร (.....................)
๕. จานวนบัตรดี ................. บัตร (.....................)
๖. จานวนบัตรเสีย ................. บัตร (.....................)
๗. จานวนบัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด .............. บัตร (.....................)
๘. จานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. บัตร (.....................)
๙. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตามลาดับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร ดังนี้
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ชื่อผู้สมัคร
ได้คะแนน
ตัวเลข (ตัวอักษร)
ตัวเลข (ตัวอักษร)
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ...............
(ลงชื่อ) .................................... ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(..............................)
(..............................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(..............................)
(..............................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(..............................)
(..............................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(..............................)
(..............................)
หมายเหตุ

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดหน้าที่เลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด
๓. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ชุด

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น)

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
(กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่)
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคาสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/
ผู้บริหารท้องถิ่น) หน่วยเลือกตั้งที่ ... เขตเลือกตั้งที่ ... (ถ้ามี) อาเภอ ..................... จังหวัด ............................. นั้น
(ระบุสถานที่)
บัดนี้ คณะกรรมการนับคะแนน ชุดที่ ... (ถ้ามี) สถานที่นั บคะแนนเลือกตั้ง ...............................................
หมู่ที่ ... ตาบล/แขวง .................. เทศบาล ....................... อาเภอ ............................ จังหวัด ............................................ ได้
นับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ................. คน (.....................)
๒. จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง ................. คน (.....................)
๓. จานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด ................. บัตร (.....................)
๔. จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง .................... บัตร (.....................)
๕. จานวนบัตรดี ................. บัตร (.....................)
๖. จานวนบัตรเสีย ................. บัตร (.....................)
๗. จานวนบัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด .............. บัตร (.....................)
๘. จานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. บัตร (.....................)
๙. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตามลาดับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร ดังนี้
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ชื่อผู้สมัคร
ได้คะแนน
ตัวเลข (ตัวอักษร)
ตัวเลข (ตัวอักษร)
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ...............
(ลงชื่อ) .................................... ประธานกรรมการนับคะแนน
(....................................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการนับคะแนน
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการนับคะแนน
(..............................)
(..............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการนับคะแนน
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการนับคะแนน
(..............................)
(..............................)
หมายเหตุ

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น) จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดหน้าสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ชุด

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
อาเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) กรณี (ครบวาระ/แทนตาแหน่งที่ว่าง/กรณี อื่น)
จานวน ........... คน เมื่อวันที่ ......... เดือน ............. พ.ศ. ..... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้ดาเนินการรวมผลคะแนน
เลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ของเขตเลือกตั้งที่ ............... (ถ้ามี) อาเภอ/เขต ..................................
จังหวัด .................................. เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ................ คน
๒. จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง ..............คน
๓. จานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด .................... บัตร
๔. จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง ................... บัตร
๔.๑ จานวนบัตรดี .............. บัตร
๔.๒ จานวนบัตรเสีย .............. บัตร
๔.๓ จานวนบัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ................ บัตร
๕. จานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ................ บัตร
๖. จานวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับเรียงตามลาดับผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อผู้สมัคร
หมายเลขประจาตัว
ได้คะแนน
หมายเหตุ
ผู้สมัคร
ตัวเลข (ตัวอักษร)
ตัวเลข (ตัวอักษร)
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ....................... ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.....................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้ง ประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.....................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.....................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.....................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.....................)
หมายเหตุ

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ ให้จัดทาแยกประเภทการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.)

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ (น)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
อาเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่)
ตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ มี ค าสั่ ง ให้ มี ก ารนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ ในการเลื อ กตั้ ง
(สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) หน่วยเลือกตั้งที่ .... เขตเลือกตั้งที่ .... (ถ้ามี) อาเภอ/เขต ............ จังหวัด ............... นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการนั บ คะแนนเลื อกตั้งได้ ดาเนินการนับคะแนนเลื อกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้ บริห าร
ท้องถิ่น) ของหน่วยเลือกตั้งที่ .... เขตเลือกตั้งที่ .... (ถ้ามี) อาเภอ/เขต ................ จังหวัด ................. เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียงตามลาดับผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้
ลาดับที่

ชื่อผู้สมัคร

หมายเลขประจาตัว
ผู้สมัคร

ได้คะแนน
ตัวเลข (ตัวอักษร)
ตัวเลข (ตัวอักษร)

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ....................... ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.....................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.....................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.....................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.....................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.....................)
หมายเหตุ

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ (น) ให้จัดทาแยกประเภทการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.)

หมายเหตุ

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๙

บันทึกแสดงผลการจับสลาก
เพื่อให้ได้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต........................ จังหวัด.....................
ที่..................................
วันที่...........เดือน........................ พ.ศ. .........
ตามที่ได้มีประกาศให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น (ประเภทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชื่อ) เมื่อวันที่..........เดือน................... พ.ศ. ......... นั้น
บัดนี้ การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งเท่ากัน อัน เป็นเหตุให้มี (สมาชิกสภา/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น) เกินจานวน ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งที่...................... ดังนี้
(๑) ...........................................
(๒) ...........................................
(๓) ...........................................
(๔) ...........................................
ฯลฯ
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) ได้จัดให้มีการ
จับสลากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้จับสลากได้รับเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ดังนี้
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
๒. บันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและไม่มาหรือไม่ยินยอมจับสลาก
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ .................................ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจา(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชื่อ)
(.............................)
ลงชื่อ ..................................ผู้สมัครที่จับสลาก
(.............................)
ลงชื่อ ...................................ผู้สมัครที่จับสลาก
(............................)
ฯลฯ
ลงชื่อ .....................................ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.................................)

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐

รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์
และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ที่เลือกตั้ง (ระบุสถานที)่ หน่วยเลือกตั้งที่ ............... เขตเลือกตั้งที่ ................
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
วัน นี้ (วันที่ ............... เดือน ......................... พ.ศ. ...........) คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
จานวน ......... คน (ไม่น้ อยกว่า ๕ คน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง จานวน ....... คน
ได้นาหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ออกจากที่เลือกตั้ง
และนามามอบให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีรายการส่งมอบ ดังนี้
๑. หีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน ................ ใบ
หีบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จานวน ................ ใบ
๒. ประกาศบั ญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
จานวน ................... ชุด และชุดอื่นๆ จานวน ...................... ชุด (ถ้ามี)
๓. ประกาศรายการเกี่ย วกับ จานวนบัตรเลื อกตั้งก่อนการออกเสี ยงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒)
จานวน .................... ฉบับ
๔. ประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔)
จานวน ..................... ฉบับ
๕. บัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน ................... บัตร
บัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จานวน ................. บัตร
๖. ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน ................. บัตร
ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จานวน ................. บัตร
๗. รายงานเหตุการณ์ประจาทีเ่ ลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) จานวน ................... ชุด
๘. รายงานผลการนับคะแนน (ส.ถ. ๕/๗) จานวน ............... ชุด
รายงานผลการนับคะแนน (ผ.ถ. ๕/๗) จานวน ............... ชุด
๙. คูหาลงคะแนน จานวน ................ คูหา
๑๐. แบบขีดคะแนน (ส.ถ. 5/๖) จานวน ....………….. แผ่น
แบบขีดคะแนน (ผ.ถ. 5/๖) จานวน ....………….. แผ่น
๑๑. วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ (ระบุ) ..........................

-๒-

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐

คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ า (ชื่ อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ) หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งและรับมอบเอกสารหลักฐานตามรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ......................................... ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.......................................) (ผู้มอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.......................................) (ผู้มอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.......................................) (ผู้มอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.......................................) (ผู้มอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.......................................) (ผู้มอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... พยาน/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.......................................)
(ลงชื่อ) ......................................... พยาน/เจ้ าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.......................................)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.......................................) (ผู้รับมอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.......................................) (ผู้รับมอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการการเลือกตั้งประจา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.......................................) (ผู้รับมอบ)
วันที่ ........................ เดือน .................................. พ.ศ. .............. ...
หมายเหตุ

กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ไม่อาจร่วมเดินทางไปส่งหีบบัตรเลือกตั้งได้ คือ
๑. ................................................................ เพราะเหตุ ......................................................
๒. ................................................................ เพราะเหตุ ......................................................
๓. ................................................................ เพราะเหตุ ......................................................
๔. ................................................................ เพราะเหตุ ......................................................

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๑

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
เรื่อง งดการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
ตามที่ได้ป ระกาศให้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริห ารท้องถิ่น) ในวันที่ ........ เดือน ...............
พ.ศ. .......... และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้ (ระบุสถานที่) เป็นที่
เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ ........... หมู่ที่ ............. ตาบล/แขวง ....................... อาเภอ/เขต ..........................
จังหวัด ............................ นั้น
เนื่องจากบริเวณหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวได้เกิดเหตุ
จลาจล
อุทกภัย
อัคคีภัย
เหตุสุดวิสัย
เหตุจาเป็ นอย่างอื่น ทาให้ ผู้มีสิทธิเลื อกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งได้
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้ อ ๑๘๔ ของระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาท้องถิ่น หรื อผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งที่มีชื่อ
อยู่ในบัญชีรายชื่อ ของหน่วยเลือกตั้งที่ ...... หมู่ที่ ............. เขตเลือกตั้งที่ ................ (ถ้ามี) ตาบล/แขวง .......................
อาเภอ/เขต .......................... จังหวัด ............................
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ) ..............................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒

ประกาศคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ ....................
เขตเลือกตั้งที่ ....... ตาบล/แขวง .................... อาเภอ/เขต ................... จังหวัด ..................
เรื่อง งดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง

เนื่ องจากได้ เกิ ดเหตุ การณ์
จลาจล
อุ ทกภั ย
อั คคี ภั ย
เหตุ สุ ดวิ สั ย
เหต เหตุจ าเป็ น อย่ างอื่ น ในหน่ วยเลื อ กตั้งที่ ......... เขตเลื อ กตั้งที่ .......... (ถ้ามี) ตาบล/แขวง ...................
อาเภอ/เขต....................... จังหวัด ............................ ในวันเลือกตั้ง ทาให้การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้
ไม่สามารถกระทาได้
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๘๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภ าท้ อ งถิ่ น ห รื อ อผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น พ .ศ. ๒ ๕ ๖ ๒ ค ณ ะก รรม ก ารป ระจ าห น่ วยเลื อก ตั้ ง ที่ ........
เขตเลือกตั้งที่ ........... (ถ้ามี) ตาบล/แขวง ................ อาเภอ/เขต .......................... จังหวัด ....... .....................
จึงประกาศให้งดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

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

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๓

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)
อาเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
เรื่อง ประกาศกาหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
ตามที่ได้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ ........... เขตเลือกตั้งที่ ............(ถ้ามี)
ต าบล/แขวง........... อ าเภ อ/เขต ....................... จั ง หวั ด ............................. ดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจาก
............................................... และได้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดทราบแล้ว บัดนี้ เหตุดังกล่าวได้สงบลงแล้ว นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๘๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด .......................
จึ งก าหนดวัน ลงคะแนนเลื อ กตั้ งใหม่ ในหน่ ว ยเลื อ กตั้ งที่ .... เขตเลื อ กตั้ งที่ ..... (ถ้ ามี ) ต าบล/แขวง ...........
อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ................................ ในวันที่ ........... เดือน ........ .............. พ.ศ. ..........
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ) ..............................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔

ประกาศคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ ....................
เขตเลือกตั้งที่ ....... ตาบล/แขวง .................... อาเภอ/เขต ................... จังหวัด ..................
เรื่อง งดการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์

จลาจล

อุทกภัย

อัคคีภัย

เหตุสุดวิสัย

เหตุ จ าเป็ น อย่ างอื่ น หน่ ว ยเลื อกตั้ งที่ ........... เขตเลื อกตั้ งที่ .......... (ถ้ ามี ) ต าบล/แขวง .....................
อ าเภ อ /เข ต ........................... จั งห วั ด ................................ ใน ก ารเลื อ ก ตั้ งเมื่ อ วั น ที่ ........
เดือน .................. พ.ศ. ...............ทาให้ไม่สามารถทาการนับคะแนนเลือกตั้ง ของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวได้
อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้ อ ๑๘๘ ของระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งว่าด้ ว ยการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้ บ ริห ารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการประจาหน่ วยเลื อกตั้งที่ ........ เขตเลื อกตั้งที่ .......... (ถ้ามี )
ต าบล/แขวง ....................... อ าเภอ/เขต .......................... จั ง หวั ด ............................ จึ ง ประกาศ
งดการนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

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

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๕

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ...............................
เรื่อง กาหนดวันและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

ตามที่ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ ...... เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ........ (สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น )
ตาบล/แขวง .................. อาเภอ/เขต .......................... จังหวัด ............................. ได้ประกาศงดการนับคะแนน
เลื อ กตั้ ง (สมาชิ ก สภา/ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ) เขตเลื อ กตั้ ง ดั ง กล่ า ว เมื่ อ วั น ที่ ....... เดื อ น ................ พ.ศ. ....
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ........ เดือน .............. พ.ศ. .... เนื่องจาก ....................................... ............... นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่ งพระราชบัญ ญั ติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๘๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศให้มีการนับคะแนนเลื อกตั้ง ในวันที่ ..... เดือน ..........
พ.ศ. .... ณ สถานที่นับคะแนน ..................... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง .....น.
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..........

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

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๖
บันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้ง(สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น)
หน่วยเลือกตั้งที่ ........ หมู่ที่ ....... ตาบล/เทศบาล .............................
อาเภอ ................ เขตเลือกตั้งที่ ......... จังหวัด ..............................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ....
จานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔
๕.

บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน (บัตรดี) จานวน ................ บัตร (.........................................)
บัตรเลือกตั้งที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จานวน ................ บัตร (.........................................)
บัตรเสีย จานวน ................ บัตร (.........................................)
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) จานวน ..................... ชุด
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จานวน ..................... ชุด
(ลงชื่อ) ...................................................... ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................................)

หมายเหตุ

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔ ให้จัดทาแยกประเภทการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.)

บัญชีข้อมูลถุงใส่บัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง
ที่อยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งที่....
--------------------

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๗

วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ....
๑. คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ท าบั ญ ชี ข้ อ มู ล
บัตรเลือกตั้งที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละใบ ดังนี้
บรรจุบัตร
หีบบัตร
จานวนถุง
เลือกตั้งหน่วย
ตาบล/เทศบาล
อาเภอ
หมายเหตุ
เลือกตั้งใบที่
วัสดุใส
เลือกตั้งที่

ฯลฯ
๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบและนับจานวนบัตร
เลือกตั้งตามบัญชีดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า
ครบถ้วน ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน /ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การดาเนินการ ........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้ เก็บรักษาหีบบัตร
เลือกตั้งที่ยุบรวมบัตรเลือกตั้งแล้ว ณ ............................................................................. ..................................
(ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(......................................)
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(......................................)
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(......................................)
หมายเหตุ

ใช้สาหรับปิดข้างหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวม (แยกประเภท ส.ถ./ผ.ถ. คนละชุด)

ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
อาเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
ตามที่ ได้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง (สมาชิ ก สภา/ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ) กรณี (ครบวาระ/แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง)
จานวน ......... คน เมื่อวันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. .... นั้น
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่ งพระราชบัญญั ติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้ อ ๑๗๙ ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่าด้ วย
การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่ น หรื อผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จึ ง ประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
ลาดับที่

เขตเลือกตั้งที่

ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง

หมายเหตุ

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ)..........................................
(........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง/กรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย

ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ (น)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
อาเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
(กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่)
ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เมื่อวันที่ ... เดือน ............... พ.ศ. .... และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้ว นั้น
คณะกรรมการการเลื อกตั้งได้มีคาสั่ งให้ มี การนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้ บริ ห ารท้องถิ่น )
หน่วยเลือกตั้งที่ …. เขตเลือกตั้งที่ ... (ถ้ามี) อาเภอ ................... จังหวัด ..................... ใหม่ ซึ่งค ณะกรรมการ
การเลื อกตั้งประจ า (ชื่อองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ) ได้ดาเนิ นการให้ มีการนั บคะแนนเลื อกตั้งและประกาศ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว เมื่อวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..... โดยผู้อานวยการการเลือ กตั้ง
ประจาจังหวัด ...................... ได้รายงานประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๕ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๙๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้อ งถิ่น หรื อผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งจึงประกาศให้ ผู้ ได้รับการเลื อกตั้ ง
(สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เดิมพ้นจากตาแหน่งและผู้ได้รับการเลือกตั้งเนื่องจากผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ดังนี้
ลาดับ
ที่

เขต
เลือกตั้งที่
(ถ้ามี)

พ้นจากตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล ผู้ได้รับ
การเลือกตั้ง
(เดิม)

ตั้งแต่วันที่
ประกาศผลการ
นับคะแนน
เลือกตั้งใหม่

ได้รับการเลือกตั้ง

ชื่อ-สกุล
ผู้ได้รับการ
เลือกตั้ง (ใหม่)

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ประกาศ
ผลการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ............(วันที่ กกต. มีมติ)..................... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ)..........................................
(........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง/กรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย

ส.ถ. ๖/๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่น)
อาเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
(บางส่วน)
ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่น) กรณี (ครบวาระ/แทนตาแหน่งที่ว่าง) จานวน ..... คน
เมื่อวันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. .... นั้น
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่ งพระราชบัญญั ติการเลือกตั้ งสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้ อ ๑๗๙ ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่าด้ วย
การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่ น หรื อผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จึ ง ประกาศ
ผลการเลือกตั้ง (บางส่วน) ดังนี้
ลาดับที่

เขตเลือกตั้งที่

ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง

หมายเหตุ

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ)..........................................
(........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง/กรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย

ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
อาเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
(เพิ่มเติม)
ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) (ใหม่หรือเพิ่มเติมหรือแทนตาแหน่งที่ว่าง)
จานวน ....... คน เมื่อวันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. .... นั้น
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่ งพระราชบัญญั ติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้ อ ๑๗๙ ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่าด้ วย
การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่ น หรื อผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จึ ง ประกาศ
ผลการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ดังนี้
ลาดับที่

เขตเลือกตั้งที่

ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง

หมายเหตุ

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ)..........................................
(........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง/กรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย

ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๔

ที่ ..................

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

เรื่อง แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็น (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
เรียน .................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด .......................... ขอส่งประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. .........) ซึ่งประกาศว่าท่านได้รับเลือกตั้งเป็น (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
มาเพื่อโปรดทราบ
อนึ่ ง ขอให้ ท่ านยื่ น บั ญ ชีร ายรับ และรายจ่ายในการเลื อกตั้ ง ซึ่งรับ รองความถูกต้ องพร้อมทั้ ง
หลั กฐานที่ เกี่ ย วข้อ งให้ ถู ก ต้ องครบถ้ ว นตามความเป็ น จริงต่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ งประจ าจังหวั ดภายใน
เก้าสิบวันนับจากวัน เลือกตั้ง ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หากท่านไม่ดาเนินการจะมีความผิดตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือ
ทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..........................................
(............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด.......................

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด................................
โทร .............................
โทรสาร ......................

ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๕
ทะเบียน (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เขตเลือกตั้งที่ ......... อาเภอ/เขต ...................... จังหวัด ......................
ตาบล/
เทศบาล/
อาเภอ

เขตเลือกตั้ง
ที่

ลาดับ
ที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

อายุ

ว/ด/ป
เกิด

ที่อยู/่ เบอร์โทร

วุฒิการศึกษา

อาชีพ

วันเลือกตั้ง

จาหน่าย

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้บันทึก
(...................................................)
(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ตรวจสอบ
(...................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด......................................

