
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๗ 
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ .ศ . ๒๕๔๒ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกข้อกําหนด ไว้ดังนี้ 

 
ข้อ ๑  ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการ

ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ข้อ ๒๑  ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในข้อกําหนดนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วน

จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดต้ังขึ้น 

“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความรวมถึง คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้า
พนักงานหรือหัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ผู้อํานวยการเขตและปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจําก่ิงอําเภอ 

“ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๖ ก/หน้า ๒๖/๑๗ มกราคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“การลงคะแนนเสียง” หมายความว่า การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“วันลงคะแนนเสียง” หมายความว่า วันที่กําหนดให้เป็นวันลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“หน่วยลงคะแนนเสียง” หมายความว่า ท้องถิ่นที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนเสียง 
“ที่ลงคะแนนเสียง” หมายความว่า สถานที่ที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนเสียง 
“บัตรลงคะแนนเสียง” หมายความว่า บัตรลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“หีบบัตรลงคะแนนเสียง” หมายความรวมถึง สิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรลงคะแนนเสียง 
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอําเภอ 
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
“ที่ว่าการอําเภอ” หมายความรวมถึง ที่ว่าการกิ่งอําเภอและสํานักงานเขต 
“สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการเมืองพัทยา  
 

ส่วนที่ ๑ 
การดําเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียง 

   
 
ข้อ ๔  ในการดําเนินการเพื่อจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดและหรือหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดําเนินการแทนคณะกรรมการการเลือกต้ังตามที่กําหนด
ไว้ในข้อกําหนดนี้ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กรณีกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบหมายให้นายอําเภอดําเนินการแทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้ 

 
ข้อ ๕  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดได้รับคําร้องและคําช้ีแจง

ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ถ้าหากมีจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ให้จัดทํา
ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี ตามแบบ ถ.ถ. ๑ และให้หัวหน้าพนักงานส่วน
ท้องถิ่นนําไปปิดประกาศพร้อมกับคําร้องและคําช้ีแจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ถ้าหากมีไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ว่าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน เขตชุมชน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หนาแน่นที่เห็นสมควร และที่ลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบ
วันก่อนวันลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการลงคะแนน
เสียงนั้น 

 
ส่วนที่ ๒ 

หน่วยลงคะแนนเสียง และทีล่งคะแนนเสียง 
   

ตอนที่ ๑ 
หน่วยลงคะแนนเสียง 

   
 
ข้อ ๖๒  เมื่อได้ประกาศให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแจ้งหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
จัดทําร่างประกาศกําหนดหน่วยลงคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. ๒ เสนอคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัด เพื่อพิจารณาประกาศกําหนดหน่วยลงคะแนนเสียงที่จะพึงมีในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบวันก่อนวันลงคะแนนเสียง และให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนดหน่วยลงคะแนนเสียงซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้มี
สิทธิลงคะแนนเสียงทราบก่อนวันลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน โดยปิดประกาศไว้ ณ สถานที่
เช่นเดียวกับข้อ ๕ 

 
ข้อ ๗  การกําหนดหน่วยลงคะแนนเสียงที่จะพึงมีในแต่ละองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้คํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ใช้หมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยลงคะแนนเสียง เว้นแต่กรณีที่มีผู้มีสิทธิลงคะแนน
เสียงจํานวนน้อยจะรวมหมู่บ้านที่ติดกันต้ังแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยลงคะแนนเสียงเดียวกันก็ได้ 
สําหรับในเขตเทศบาลหรือในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตชุมชนหนาแน่น อาจกําหนดให้ใช้แนว
ถนน ตรอกหรือซอย คลองหรือแม่น้ํา เป็นเขตของหน่วยลงคะแนนเสียงก็ได้ฎ 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงหน่วยละแปดร้อยคนเป็นประมาณ 
แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจะ
กําหนดหน่วยเพิ่มเติมขึ้นโดยให้มีจํานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงน้อยกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้ 

 
ตอนที่ ๒ 

ที่ลงคะแนนเสยีง 
   

 

                                                 
๒ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อ

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๘  ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดที่ลงคะแนนเสียงของแต่ละ
หน่วยลงคะแนนเสียงก่อนวันลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน และที่ลงคะแนนเสียงต้องเป็นสถานที่
ซึ่งประชาชนเข้าออกได้ง่ายมีความเหมาะสมและมีขนาดพอสมควรที่จะทําการลงคะแนนเสียงได้
สะดวกเพื่อให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไปใช้สิทธิและตรวจสอบดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้
ง่าย 

การเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงให้กระทําก่อนวันลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าห้าวัน
ตามแบบ ถ.ถ. ๓ เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันลงคะแนนเสียงน้อยกว่าห้าวันก็
ได้ และให้นําความในข้อ ๖ มาบังคับใช้กับการประกาศกําหนดที่ลงคะแนนเสียงและการเปลี่ยนแปลง
ที่ลงคะแนนเสียงโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๙  คูหาลงคะแนนสําหรับที่ลงคะแนนเสียงหนึ่งให้มีจํานวนห้าคูหาเป็นอย่างน้อย 
 
ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดอํานวยการ กํากับดูแลการ

ลงคะแนนเสียงตามข้อกําหนดนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

ส่วนที่ ๓ 
คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง 

   
 
ข้อ ๑๑  ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแต่งต้ังผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

ในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น เป็นคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงจํานวนห้าคน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกสี่คน ตามแบบ ถ.ถ. ๔ แล้วให้ปิดประกาศ ณ ที่ทําการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ลงคะแนนเสียงหรือที่ว่าการอําเภอ และแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งต้ัง
ทราบโดยเร็ว 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงตาม
วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงด้วยหน่ึงคน เว้นแต่กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เพียงพอให้แต่งต้ังข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการทหาร หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นกรรมการประจํา
ที่ลงคะแนนเสียงแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ 

ถ้าในวันลงคะแนนเสียงกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบห้า
คน ให้กรรมการที่เหลืออยู่แต่งต้ังผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้นเป็นกรรมการ
ประจําที่ลงคะแนนเสียงจนครบห้าคน 

กรณีประธานกรรมการไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อยู่ในที่ลงคะแนนเสียงหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ
แทนหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมีหน้าที่ตามมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ และตามข้อกําหนดนี้ 

 
ส่วนที่ ๔ 

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
   

ตอนที่ ๑ 
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 

   
 
ข้อ ๑๓  ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
ตอนที่ ๒ 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
   

 
ข้อ ๑๔  เมื่อมีประกาศให้มีการลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัดแต่งต้ังนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
แต่ละหน่วยลงคะแนนเสียงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจํานวนแปดชุด และให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นนําไปปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ตามข้อ 
๕ ไม่น้อยกว่าย่ีสิบวันก่อนวันลงคะแนนเสียง 

 
ข้อ ๑๕  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้ 
(๑) ช่ือตัว ช่ือสกุล 
(๒) เลขประจําตัวประชาชน 
(๓) เพศ 
(๔) วัน เดือน ปีเกิด 
(๕) ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้ใช้ตามแบบ ถ.ถ. ๕ 
 

ส่วนที่ ๕ 
การขอเพิ่มช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงและการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๖  ให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังและการถอนชื่อผู้ไม่
มีสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแต่งต้ังนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นรับคําร้องขอเพิ่มช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงหรือถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงตาม
แบบ ถ.ถ. ๖ 

 
ส่วนที่ ๖ 

บัตรลงคะแนนเสียง และหีบบัตรลงคะแนนเสียง 
   

ตอนที่ ๑ 
บัตรลงคะแนนเสียง 
   

 
ข้อ ๑๗  บัตรลงคะแนนเสียงให้มีข้อความ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” และให้มี

ช่องทําเครื่องหมายด้วย 
ลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อกําหนดนี้โดย

อนุโลม 
 

ตอนที่ ๒ 
หีบบัตรลงคะแนนเสียง 

   
 
ข้อ ๑๘  หีบบัตรลงคะแนนเสียง ให้ทําด้วยโลหะหรือวัสดุอ่ืนที่มีความมั่นคงแข็งแรง

มีฝาและมีที่ใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนกุญแจ ด้านหน้าให้มีวัสดุโปร่งใสสามารถมองเห็นภายในหีบ
บัตรลงคะแนนเสียงได้ และที่ฝามีช่องใส่บัตรลงคะแนนเสียง 

ลักษณะและขนาดของหีบบัตรลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อกําหนดนี้
โดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ ๗ 

การดําเนินงานก่อนวันลงคะแนนเสียง 
   

 
ข้อ ๑๙  ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือนายอําเภอ แล้วแต่กรณี จัดเตรียมหีบ

บัตรลงคะแนนเสียง บัตรลงคะแนนเสียง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง แบบพิมพ์ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงของแต่ละหน่วยลงคะแนนเสียงไว้ให้พร้อมก่อนวันลงคะแนนเสียง 

 
ส่วนที่ ๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การดําเนินงานในวันลงคะแนนเสียง 
   

 
ข้อ ๒๐  ในวันลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงและผู้ที่

ได้รับแต่งต้ังหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง นําหีบบัตรลงคะแนนเสียง บัตร
ลงคะแนนเสียง บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงคะแนน
เสียงไปถึงที่ลงคะแนนเสียงก่อนเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ นาฬิกา 

ก่อนเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนับจํานวน
บัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดของหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น และปิดประกาศจํานวนบัตรทั้งหมดในที่
ลงคะแนนเสียงไว้ในที่เปิดเผยตามแบบ ถ.ถ. ๙ 

เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงเปิดหีบ
บัตรลงคะแนนเสียงในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งอยู่ ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นเห็นว่า
เป็นหีบเปล่าแล้วปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงและให้ทําการบันทึกการดําเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มี
สิทธิลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่ลงคะแนนเสียงในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้น
ด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้ลงคะแนนเสียงอยู่ในขณะนั้นก็ให้บันทึกไว้ด้วย 

 
ข้อ ๒๑  คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงต้องจัดแบ่งหน้าที่กัน ดังต่อไปนี้ 
(๑) หน้าที่จัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ลงคะแนนเสียง ได้แก่ การ

จัดระเบียบควบคุมดูแล และให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ
ที่มาแสดงตนใช้สิทธิลงคะแนนเพื่อให้การดําเนินการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นระเบียบ 

(๒) หน้าที่ตรวจบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ได้แก่ การตรวจสอบบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง อ่านชื่อและที่อยู่ การลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน
เสียง จดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงลงลายมือชื่อหรือพิมพ์
ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 

(๓) หน้าที่มอบบัตรลงคะแนนเสียง ได้แก่ การมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง จัดให้มีการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงและลงลายมือ
ช่ือตนเองไว้ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนนเสียง 

(๔) หน้าที่ควบคุมดูแลคูหาลงคะแนนเสียง ได้แก่ การจัดระเบียบในการเข้าไป
ลงคะแนนเสียงในคูหาลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม 

(๕) หน้าที่ควบคุมหีบบัตรลงคะแนนเสียง ได้แก่ การควบคุมดูแลหีบบัตรลงคะแนน
เสียงและอํานวยความสะดวกการหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 

 
ส่วนที่ ๙ 

การลงคะแนนเสียง 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๒  ให้เปิดการลงคะแนนเสียงต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ 
นาฬิกา 

 
ข้อ ๒๓  เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเสียง ให้ประธานกรรมการประจําที่

ลงคะแนนเสียงประกาศเปิดการลงคะแนนเสียง 
 
ข้อ ๒๔  ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงแสดงตนต่อกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง 

โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่กําหนดไว้ตาม
ข้อกําหนดไว้ตามข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ โดยอนุโลม 

เมื่อคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
แล้ว ให้อ่านชื่อและที่อยู่ของผู้นั้นดัง ๆ ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วงให้หมายเหตุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงโดยให้จดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตรและให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงลงลายมือ
ช่ือหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐานแล้วให้กรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้นั้น 

 
ข้อ ๒๕  เมื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้รับบัตรลงคะแนนเสียงแล้วให้ไปยังคูหา

ลงคะแนนเพื่อทําเครื่องหมายกากบาท (เช่น ×) ลงในช่องทําเครื่องหมาย “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็น
ด้วย” และนําบัตรลงคะแนนเสียงที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนลงในหีบบัตรลงคะแนนเสียงต่อหน้า
กรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง 

 
ส่วนที่ ๑๐ 

การดําเนินงานหลังปิดการลงคะแนนเสียง 
   

 
ข้อ ๒๖  เมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนนเสียงให้ประธานกรรมการประจําที่ลงคะแนน

เสียงประกาศปิดการลงคะแนนเสียงและงดจ่ายบัตรลงคะแนนเสียง 
กรณีที่มีผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงต่อคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนน

เสียงภายในกําหนดเวลาการลงคะแนนเสียงแล้วยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียงและยังเหลืออยู่ในที่
ลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงจ่ายบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้มาแสดงตน
นั้นเพื่อทําการลงคะแนนเสียงจนเสร็จสิ้น 

ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงทําเครื่องหมายโดยใช้โลหะแหลมหรือวัตถุ
อ่ืนใดเจาะบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือทุกฉบับให้ทะลุจนไม่สามารถนําไปใช้ลงคะแนนเสียงได้ แล้วใช้
เชือกร้อยรูผูกรวมกันไว้และประจําครั่งทับปมเชือกหรือกระทําด้วยวิธีอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้
บัตรลงคะแนนเสียงไปใช้ลงคะแนนได้ 

ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนําบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมดมา
นับให้ทราบจํานวนและให้จัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่รับมาทั้งหมด จํานวนผู้
มาแสดงตน จํานวนบัตรที่มีผู้ลงคะแนนเสียงและจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือ จํานวน ๒ ชุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ตามแบบ ถ.ถ. ๑๐ โดยให้กรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นทุกคนลง
ลายมือชื่อไว้และปิดประกาศให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งอยู่บริเวณท่ีลงคะแนนเสียงทราบ จํานวน ๑ 
ชุด 

 
ส่วนที่ ๑๑ 

การนับคะแนนเสียง 
   

 
ข้อ ๒๗  การนับคะแนนเสียงให้กระทํา ณ ที่ลงคะแนนเสียงของแต่ละหน่วย

ลงคะแนนเสียงเมื่อปิดการลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงเปิดหีบบัตร
ลงคะแนนเสียงออกเพื่อนับคะแนนทันที การเปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนนี้ต้องกระทํา
โดยเปิดเผยจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้ 

 
ข้อ ๒๘  ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนเสียง 

ดังนี้ 
คนที่ ๑ มีหน้าที่หยิบบัตรลงคะแนนเสียงทีละฉบับ คลี่บัตรลงคะแนนเสียงแล้วส่ง

ให้กับคนที่ ๒ โดยมิให้เทบัตรลงคะแนนเสียงออกจากหีบบัตรลงคะแนนเสียง 
คนที่ ๒ มีหน้าที่ขานบัตรลงคะแนนเสียง 
(๑) ถ้าเป็นบัตรดีให้อ่านว่า “บัตรดี” และขานด้วยว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็น

ด้วย” พร้อมทั้งชูบัตรลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ลงคะแนนเสียงได้เห็นด้วย 
(๒) ถ้าเป็นบัตรเสียตามข้อ ๓๑ ให้อ่านว่า “บัตรเสีย” พร้อมทั้งชูบัตรลงคะแนน

เสียงโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ลงคะแนนเสียงได้เห็นด้วยและให้คณะกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงสลักหลังบัตรว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามวงเล็บใดตามข้อ ๓๑ 
และลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน 

คนที่ ๓ มีหน้าที่รับบัตรลงคะแนนเสียงที่ผ่านการวินิจฉัยและอ่านแล้ว ใส่ลงใน
ภาชนะที่เตรียมไว้โดยแยกเป็นภาชนะสําหรับใส่บัตรดีเห็นด้วยหนึ่งใบ บัตรดีไม่เห็นด้วยหนึ่งใบ และ
ใส่บัตรเสียหนึ่งใบ เมื่อเสร็จสิ้นการนับบัตรลงคะแนนเสียงแล้วให้แยกบัตรลงคะแนนเสียงแต่ละ
ประเภทใส่ถุงวัสดุใสพร้อมทั้งเขียนจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่อยู่ในถุงวัสดุใสด้วย 

คนที่ ๔ มีหน้าที่ขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๑) โดยปรับปรุงขนาด
ของแบบให้มีความเหมาะสมและนําไปติดไว้บนกระดานหรือผนังอาคารเพื่อแสดงให้บุคคลทั่วไปที่อยู่
ในบริเวณที่ลงคะแนนเสียงเห็นการขีดคะแนนได้โดยสะดวก 

คนที่ ๕ มีหน้าที่คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ 

เมื่อกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงผู้มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรลงคะแนนเสียงได้ขาน 
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ให้ผู้มีหน้าที่ขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนนเสียงขีดคะแนนพร้อมกัน
ขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน กรณีที่ผู้มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรลงคะแนนเสียงได้ขานว่า “บัตรเสีย” ให้ขีด
คะแนนในแบบขีดคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๑) เช่นเดียวกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้ผู้มีหน้าที่กรอกคะแนนขีดคะแนนหนึ่งขีดตรงช่องกรอกคะแนนของผู้ถูกถอดถอน
นั้นสําหรับการขีดคะแนนให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน แต่เมื่อถึงขีดที่ ๕ ให้ขีดขวางทับเส้น ๔ ขีด
แรก ดังเช่นรูป  ////  หรือ  ////  หรือ  ////  เป็นต้น เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนนเสียงและให้ทํา
เช่นนี้เรื่อยไปทุก ๕ ขีด 

แบบขีดคะแนนเสียง  (ถ .ถ . ๑๑ ) ซึ่ ง ไ ด้ ใช้ขีดคะแนนเสียงถูก ต้องแล้ว  ให้
คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแผ่น 

 
ข้อ ๒๙  เมื่อหยิบบัตรลงคะแนนเสียงออกจากหีบบัตรลงคะแนนเสียงหมดแล้ว ให้

แสดงหีบบัตรลงคะแนนเสียงว่าไม่มีบัตรลงคะแนนเสียงเหลืออยู่ในหีบบัตรนั้น ให้บุคคลที่อยู่บริเวณท่ี
ลงคะแนนเสียงเห็นได้โดยสะดวกและชัดเจน 

 
ข้อ ๓๐  เมื่อเสร็จสิ้นการขีดคะแนนเสียงแล้ว ให้กรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง

จัดการรวมคะแนนและตรวจสอบคะแนนในแบบขีดคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๑) ให้ถูกต้อง 
หากตรวจสอบผลการรวมคะแนนเสียงแล้วไม่ถูกต้อง หรือจํานวนบัตรลงคะแนน

เสียงที่ใช้ลงคะแนนไม่ตรงกับจํานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนเสียง หรือจํานวนบัตร
ลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีไม่ตรงกับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับมาให้ตรวจสอบใหม่ให้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง และหากตรวจสอบแล้วยังไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับจํานวนผู้มาแสดงตนหรือรับบัตร
ลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนับคะแนนเสียงใหม่ ถ้านับคะแนนเสียงใหม่
แล้วยังไม่ถูกต้องให้รายงานหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นทันที เพื่อวินิจฉัยและรายงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัด เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรรายงานให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งให้มี
การลงคะแนนเสียงใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในที่ลงคะแนนเสียงนั้นหรือไม่ 

เมื่อคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงรวมผลการนับคะแนนเสียง ณ ที่
ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศผลการนับคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. ๑๒ และปิดประกาศไว้
ให้ประชาชนทราบ ณ ที่ลงคะแนนเสียง แล้วรายงานให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมผล
การนับคะแนนเสียงของทุกหน่วยลงคะแนนเสียง 

 
ข้อ ๓๑  นอกจากบัตรลงคะแนนเสียงที่ถือว่าเป็นบัตรเสียตามมาตรา ๒๑ แห่ง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ แล้วบัตรลงคะแนนเสียงต่อไปนี้ให้ถือเป็นบัตรเสียด้วย 

(๑) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมอบให้ 
(๒) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเสียงนอกช่องทําเครื่องหมาย 
(๓) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(๔) บัตรที่มีเครื่องสังเกต หรือข้อความอ่ืนใดนอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๕ 
 
ข้อ ๓๒  เมื่อการนับคะแนนเสียงสิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนน

เสียงต้องเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ ใส่ในหีบลงคะแนนเสียง คือ 
(๑) บัตรลงคะแนนเสียงที่นับเป็นคะแนนแล้ว และบัตรเสีย โดยแยกแต่ละประเภท

บรรจุในถุงวัสดุใส 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) แบบขีดคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๑) ที่ได้ใช้ในการกรอกคะแนนทั้งหมด 
(๓) รายงานผลการนับคะแนนเสียงและประกาศผลการนับคะแนนเสียง (ถ.ถ.๑๒) 

จํานวนหนึ่งชุด 
เมื่อได้บรรจุสิ่งของตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงปิด

หีบบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมทั้งใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนกุญแจและให้มีการประจําครั่งทับกุญแจ
หรืออุปกรณ์อ่ืนและปิดช่องใส่บัตรลงคะแนนเสียงของหีบบัตรลงคะแนนเสียงด้วยป้ายสําหรับปิดช่อง
ใส่บัตรลงคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๘) เสร็จแล้วให้มัดหีบบัตรลงคะแนนเสียงด้วยเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตร
ลงคะแนนเสียงและประจําครั่งทับปมเชือกหรือกระทําด้วยวิธีอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตร
ลงคะแนนเสียงได้ 

ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงรายงานผลการนับคะแนนเสียงและ
ประกาศผลการนับคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๒) ให้ประชาชนทราบไว้ ณ ที่ลงคะแนนเสียงหนึ่งชุด 

 
ข้อ ๓๓  เมื่อคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงได้ดําเนินการปิดหีบบัตร

ลงคะแนนเสียงตามข้อ ๓๒ แล้ว ให้นําสิ่งต่อไปนี้ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือนายอําเภอ 
แล้วแต่กรณีทันที คือ 

(๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๕) ชุดที่ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใช้
ลงคะแนน 

(๒) รายงานการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๗) จํานวนหนึ่งชุด 
(๓) ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน

เสียงแล้ว (ถ.ถ. ๑๐) จํานวนหนึ่งชุด 
(๔) รายงานผลการนับคะแนนเสียงและประกาศผลการนับคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๒) 

จํานวนสองชุด 
(๕) หีบบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมด้วยลูกกุญแจหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนกุญแจ บัตร

ลงคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมด คูหาลงคะแนนทั้งหมด สิ่งของอื่นๆ เช่น ธงชาติ ป้าย และอุปกรณ์
เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงต่างๆ เป็นต้น 

เมื่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือนายอําเภอแล้วแต่กรณี ได้ทําการตรวจเอกสาร
ที่คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนําส่งตามวรรคหนึ่ง หากถูกต้องครบถ้วนให้จัดส่งเอกสาร
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) ไปให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดโดยเร็ว 

 
ข้อ ๓๔  ในการดําเนินการตามข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง

จัดทํารายงานการนําส่งหีบบัตรลงคะแนนเสียงจํานวนสองชุด เพื่อให้ผู้มอบและผู้รับมอบเก็บรักษาไว้
คนละหนึ่งชุด 

กรณีที่กรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงผู้ใดไม่อาจร่วมเดินทางไปส่งหีบบัตร
ลงคะแนนเสียงได้ให้จดแจ้งเหตุผลไว้ในรายงานการนําส่งหีบบัตร 

 
ข้อ ๓๕  ในการนําหีบบัตรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงส่งหัวหน้า

พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือนายอําเภอ แล้วแต่กรณี ให้มีกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนั้นอย่างน้อย
สามคนร่วมเดินทางไปด้วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ส่วนที่ ๑๒ 

การประกาศผลการลงคะแนนเสียง 
   

 
ข้อ ๓๖  เมื่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือนายอําเภอ แล้วแต่กรณี ได้รับ

รายงานผลการนับคะแนนเสียงและประกาศผลการนับคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๒) ตามข้อ ๓๓ แล้วให้ทํา
การรวมคะแนนของทุกหน่วยลงคะแนนเสียงแล้วจัดทําประกาศผลการรวมคะแนนเสียง จํานวนบัตร
ลงคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด จํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่ใช้และจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือ
จากการลงคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. ๑๓ โดยให้จัดทําขึ้นจํานวนสี่ชุด แล้วดําเนินการดังนี้ 

ชุดที่ ๑ ปิดไว้ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ว่าการอําเภอ 
ชุดที่ ๒ มอบให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
ชุดที่ ๓ มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่

กรณี 
ชุดที่ ๔ เก็บรักษาไว้ 
พร้อมทั้งจัดทําประกาศผลการลงคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. ๑๔ จํานวนสามชุด ส่ง

ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหนึ่งชุด ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหนึ่งชุดและเก็บรักษาไว้หนึ่งชุด 

 
ข้อ ๓๗  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดได้รับรายงานผลการนับ

คะแนนเสียงและประกาศผลการนับคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๑๒) และประกาศผลการรวมคะแนนเสียง 
(ถ.ถ. ๑๓) จากหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือนายอําเภอแล้ว และเมื่อไม่ปรากฏเหตุผลที่จะต้อง
ประกาศให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดรายงานผลการ
ลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการประกาศผลการลงคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. 
๑๔ หรือ ถ.ถ. ๑๔/๑ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(๑) ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับ
การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละรายด้วยคะแนนเท่าใด 

(๒) จํานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและจํานวนผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้
นั้น๓ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัดดําเนินการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแทนได้ เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เสร็จแล้วให้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี และ
รายงานให้คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบโดยเร็ว 

 
                                                 

๓ ข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ส่วนที่ ๑๓ 
การเปลี่ยนที่ลงคะแนนเสียงใหม่ การงดการลงคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงใหม่ 

   
 

ข้อ ๓๘  ก่อนวันลงคะแนนเสียง ถ้าการลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงใดไม่
สามารถกระทําได้เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่นให้คณะกรรมการ
ประจําที่ลงคะแนนเสียง ประกาศกําหนดที่ลงคะแนนเสียงใหม่ให้ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงสามารถ
ไปลงคะแนนได้โดยสะดวกตามแบบ ถ.ถ. ๓ โดยเร็ว และปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่า
การอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน และเขตชุมชน
หนาแน่นที่เห็นสมควร แต่ถ้าไม่อาจกําหนดที่ลงคะแนนเสียงใหม่ได้ ให้คณะกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงประกาศงดการลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้นตามแบบ ถ.ถ. ๑๕ และปิด
ประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน และเขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควร แล้วรายงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัดเพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบโดยเร็ว 

 
ข้อ ๓๙  กรณีเกิดเหตุตามข้อ ๓๘ เกิดขึ้นในวันลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการ

ประจําที่ลงคะแนนเสียงประกาศงดการลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้นตามแบบ ถ.ถ. ๑๕ และ
ปิดประกาศไว้ในบริเวณใกล้ที่ลงคะแนนเสียงแล้วรายงานหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือนายอําเภอ
เพื่อรายงานตามลําดับเช่นเดียวกับข้อ ๓๘ 

 
ข้อ ๔๐  เมื่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือนายอําเภอได้รับรายงานการงดการ

ลงคะแนนของหน่วยลงคะแนนเสียงแล้ว ให้ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงใหม่สําหรับหน่วย
ลงคะแนนเสียงหรือที่ลงคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. ๑๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบว่าเหตุที่ทํา
ให้ไม่อาจลงคะแนนเสียงได้นั้นสงบลงแล้ว และต้องประกาศก่อนวันลงคะแนนเสียงใหม่เป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
และให้ปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่า
การอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน และเขตชุมชน
หนาแน่นที่เห็นสมควร  

 
ข้อ ๔๑  กรณีที่มีการประกาศงดการลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสียงหรือที่

ลงคะแนนเสียงใดตามข้อ ๓๙ และอยู่ในระหว่างการลงคะแนน ให้ระงับการจ่ายบัตรลงคะแนนเสียง
และให้คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนําบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือมาทําเครื่องหมายตาม
วิธีการในข้อ ๒๖ วรรคสามแล้วนําหีบบัตรลงคะแนนเสียงส่งให้กับหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
นายอําเภอทันทีพร้อมรายงานการส่งหีบบัตรและบันทึกเหตุของการงดลงคะแนนเสียงไว้ในรายงาน
การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง (ถ.ถ. ๗) 

 
ส่วนที่ ๑๔ 

การเก็บรักษาบัตรลงคะแนนเสียงและการทาํลายบัตรลงคะแนนเสียง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

   
 

ข้อ ๔๒  ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือนายอําเภอ แล้วแต่กรณี เก็บรักษาหีบ
บัตรลงคะแนนเสียง เอกสารที่อยู่ในหีบบัตรลงคะแนนเสียง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการ
ลงคะแนนเสียงไว้ในที่ปลอดภัยห้ามมิให้ผู้ใดเปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียง 

กรณีที่มีความจําเป็นต้องเปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติจาก
กรรมการการเลือกต้ังก่อน 

 
ข้อ ๔๓  การทําลายบัตรลงคะแนนเสียงที่เก็บอยู่ในหีบบัตรลงคะแนนเสียงและ

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจะทําได้เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการลงคะแนนเสียงตามมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการทําลายบัตรลงคะแนนเสียง 

กรณีที่มีการคัดค้านการลงคะแนนเสียงในเขตลงคะแนนเสียงใด ให้หัวหน้าพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นหรือนายอําเภอเก็บรักษาบัตรลงคะแนนเสียงที่เก็บอยู่ในหีบบัตรลงคะแนนเสียงและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้จนกว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดจะมีคําสั่ง 

 
ส่วนที่ ๑๕ 

แบบพิมพ์ที่ใช้ในการลงคะแนนเสียง 
   

 
ข้อ ๔๔  ตัวอย่างและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการลงคะแนนเสียง มีดังนี้ 
(๑) ตัวอย่าง 

๑.บัตรลงคะแนนเสียง 
๒.หีบบัตรลงคะแนนเสียง 

(๒) แบบพิมพ์ 
ถ.ถ. ๑  ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๒  ประกาศกําหนดหน่วยลงคะแนนเสียงและที่ลงคะแนน

เสียง 
ถ.ถ. ๓  ประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยลงคะแนนเสียงและที่

ลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๔  คําสั่งแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการลงคะแนนเสียง

ประจําที่ลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๕  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๖  แบบคําร้องขอเพิ่มช่ือ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๗  รายงานการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๘  ป้ายสําหรับปิดช่องใส่บัตรลงคะแนนเสียง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ.ถ. ๙  ประกาศจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงก่อนการลงคะแนน
เสียง 

ถ.ถ. ๑๐  ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อ
เสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง 

ถ.ถ.  ๑๑ แบบขีดคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๑๒  รายงานผลการนับคะแนนเสียงและประกาศผลการนับ

คะแนนเสียงของคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๑๓  ประกาศผลการรวมคะแนนเสียงของหัวหน้าพนักงานส่วน

ท้องถิ่นหรือนายอําเภอ 
ถ.ถ. ๑๔  ประกาศผลการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังประจําจังหวัด 
ถ.ถ. ๑๕  ประกาศงดการลงคะแนนเสียง 
ถ.ถ. ๑๖  ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงใหม่ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พลตํารวจเอก วาสนา  เพิ่มลาภ 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียง (แบบ ถ.ถ. ๑) 
๒. ประกาศกําหนดหน่วยลงคะแนนเสียงและที่ลงคะแนนเสียง (แบบ ถ.ถ. ๒) 
๓. ประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยลงคะแนนเสียงและที่ลงคะแนนเสียง (แบบ ถ.ถ. ๓) 
๔. คําสั่งแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการลงคะแนนเสียงประจําที่ลงคะแนนเสียง (แบบ 

ถ.ถ. ๔) 
๕. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง (แบบ ถ.ถ. ๕) 
๖. แบบคําร้องขอเพิ่มช่ือ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง (แบบ ถ.ถ. 

๖) 
๗. รายงานการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง (แบบ ถ.ถ. ๗) 
๘. ป้ายสําหรับปิดช่องใส่บัตรลงคะแนนเสียง (แบบ ถ.ถ. ๘) 
๙. ประกาศจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงก่อนการลงคะแนนเสียง (แบบ ถ.ถ. ๙) 
๑๐. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน

เสียง (แบบ ถ.ถ. ๑๐) 
๑๑. แบบขีดคะแนนเสียง (แบบ ถ.ถ. ๑๑) 
๑๒. รายงานผลการนับคะแนนเสียงและประกาศผลการนับคะแนนเสียงของ

คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง (แบบ ถ.ถ. ๑๒) 
๑๓ . ประกาศผลการรวมคะแนนเสียงของหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ ่นหรือ

นายอําเภอ (แบบ ถ.ถ. ๑๓) 
๑๔.๔ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด

ถอน (สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น) (กรณีพ้นจากตําแหน่ง) (แบบ ถ.ถ. ๑๔) 
๑๕.๕ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด

ถอน (สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น) (กรณีไม่พ้นจากตําแหน่ง) (แบบ ถ.ถ. ๑๔/๑) 
๑๖.๖ ตัวอย่าง แบบที่ ๑ สําหรับการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น 
๑๗.๗ ตัวอย่าง แบบที่ ๒ สําหรับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๑๘. ประกาศงดการลงคะแนนเสียง (แบบ ถ.ถ. ๑๕) 

                                                 
๔ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน (สมาชิกสภา

ท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น) (กรณีพ้นจากตําแหน่ง) (แบบ ถ.ถ. ๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อกําหนดคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน (สมาชิกสภา
ท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น) (กรณีไม่พ้นจากตําแหน่ง) (แบบ ถ.ถ. ๑๔/๑) เพิ่มโดยข้อกําหนดคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖ ตัวอย่าง แบบท่ี ๑ สําหรับการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น เพิ่มโดยข้อกําหนด
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗ ตัวอย่าง แบบท่ี ๒ สําหรับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น เพิ่มโดยข้อกําหนด
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๙. ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงใหม่  (แบบ ถ.ถ. ๑๖) 
 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๘ 

 
ข้อ ๒  ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙๙ 
 

ข้อ ๒  ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๓๗ ก/หน้า ๓๔/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๑๐๙ ก/หน้า ๓๙/๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 

ชนิกา/เพิ่มเติม 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


