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ค าน า 
 
 

              ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ถือว่าเป็นบุคลากรส าคัญที่จะมาท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจ
การจัดการเลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน          
ที่กฎหมาย และระเบียบก าหนด 
 
               ดังนั้น เพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งได้ทราบบทบาท หน้าที่และอ านาจ รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งขึ้น เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
              ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ส่วนที ่1 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลอืกตั้ง                                                
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลอืกตั้ง 

ที่มา 

  ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๗ และข้อ ๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย    
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ ง     
(ผอ.กต.เขต) เขตเลือกตั้งละหนึ่งคน และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต) 
จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต  

คุณสมบัติของผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าเขตเลอืกตัง้และคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ประจ าเขตเลอืกตั้ง 

  1.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

2.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันท่ีได้รับการทาบทาม 

3.  มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนั้น 

๔. มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต  

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘) 

ลักษณะต้องห้ามของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

1.  ติดยาเสพติดให้โทษ             

2.  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

3.  เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

4.  อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 

5.  วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
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๖.  อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

๗.  ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

๘.  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึงสิบปีนับถึงวันสมัครหรือวันท่ีได้รับ
การทาบทาม เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๙.  เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี 
หรือถือว่ากระท าการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

๑๐.  เคยต้องค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1๑.  เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

1๒.  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๑๓.  เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  

1๔.  อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

1๕.  เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในของพรรคการเมือง  

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙) 

การแต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง 

 ในการสรรหาผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการรับสมัครหรือทาบทามบุคคล 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครหรือผู้ได้รับการทาบทาม 
ต าแหน่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ ๒ คน ต าแหน่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ ๖ คน โดยเรียงล าดับตามความเหมาะสม  
เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ ๑ คน และคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   
เขตเลือกตั้งละ ๓ คน 
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การพ้นจากหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
 ๑. ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพ้นจากหน้าท่ีพร้อมกับคณะกรรมการ         
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กรณีก่อนพ้นจากต าแหน่งได้ตรวจสอบพบผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและ
ผู้สมัครผู้นั ้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง โดยให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อได้เสนอ
เรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือวินิจฉัย 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๕) 
  

๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพ้นจากหน้าท่ีเมื่อได้ด าเนินการส่งมอบบัตรเลือกตั้ง
ท่ีใช้ในการลงคะแนนแล้ว ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รวมท้ังบัตรเลือกตั้งส ารอง เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์
การเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ภายใน ๗ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง) 

๓.  นอกจากการพ้นจากหน้าท่ี ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ   

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
(๔) กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อพบว่าผู้นั้นขาดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหน้าท่ี หรือละท้ิงหน้าท่ี หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
(๕) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติ    

ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี หรือส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าท่ีขัดต่อ
ประกาศ หรือระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ละเลยต่อหน้าท่ี หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

การพ้นจากต าแหน่งดังกล่าว ย่อมไม่กระทบการใดท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งกระท าไปในหน้าท่ี รวมท้ังการได้รับ
ค่าตอบแทนก่อนวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติและให้ถือว่ามติการให้พ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นท่ีสุด 

    (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๖,๒๓) 
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การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกสองคน โดยให้กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ภายใน ๓ วันนับแต่ได้รับการแต่งตั้ง และแจ้งผล
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๙) 

          การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในท่ีประชุม โดยให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเป็นเลขานุการในท่ีประชุม 

 มติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งคนหนึ่งย่อมมี
เสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
ลงคะแนนเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๐) 

กรณีเมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

(๑)  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดท่ี ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีแทนไปพลางก่อน และแจ้งให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 
      เมื่อมีกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งคนใหม่ หรืออาจมอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งคนใหม่แทนก็ได้  

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗) 
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(๒)  กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
 ในกรณี ท่ีมีกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
ให้พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนเพื่อให้ครบองค์ประชุม และแจ้งให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งทราบโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแทนต าแหน่ง
ท่ีว่างจนครบสามคน โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ ท่ี ได้รับการคัดเลือกท่ีเหลืออยู่  เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าเพื่อความเหมาะสม อาจแต่งตั้งจากบุคคลอ่ืนก็ได้ 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ) 

ข้อพึงระวัง และการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และ 
ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญานับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าท่ี  โดยห้ามมิให้ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้ง
กลางนอกเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง คณะกรรมการ        
นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระท าการ
อื่นใดอันเป็นการขัดขวางมิ ให้ การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑   
  ในกรณีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือปฏิบัติตามค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากได้กระท าโดยสุจริต ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดท้ังทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง   

(พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔) 
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ส่วนที ่2 

หน้าทีแ่ละอ านาจของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลอืกตั้ง 
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลอืกตั้ง 

๑. ผู้อ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าเขตเลือกตัง้ มหีน้าท่ีและอ านาจภายในเขตเลือกตั้งของตน ดงัต่อไปนี ้ 

 (1)  รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 (๒)  ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร และยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 

 (๓)  ด าเนินกิจการท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 (๔)  ควบคุม ก ากับ ดูแลงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

 (๕)  เป็นเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งในท่ีประชุม 

 (๖)  เข้าไปในท่ีเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้งกลาง ท่ีนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง และท่ีรวมผลคะแนน      
ในเขตเลือกตั้งนั้น 

 (๗)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานภายใน
กรอบวงเงินงบประมาณหรือตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด จนกว่าภารกิจ 
การเลือกตั้งจะเสร็จส้ิน  

 (๘)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือมีค าสั่ง  

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ ) 

 

๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง มีหน้าท่ีและอ านาจภายในเขตเลือกตั้งของตน 
ดังต่อไปนี้   

 (1)  อ านวยการและรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง 

 (2)  ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้งกลาง และที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 
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 (๓)  จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ิมชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 

 (๔)  ก ากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน  

 (๕)  การประกาศผลการนับคะแนน 

 (๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง คณะบุคคล หรือบุคคลเป็น 
ผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ภายในกรอบวงเงินงบประมาณหรือตามหลักเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งก าหนด จนกว่าภารกิจการเลือกตั้งจะเสร็จส้ิน 

 (๗)  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง และ
คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 

 (๘)  แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อท าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง และคณะกรรมการ   
นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 

 (๙)  รับหนังสือขอแต่งตั้งผู้แทนของพรรคการเมืองหรือตัวแทนองค์การเอกชนประจ าท่ีเลือกตั้ง  
ท่ีเลือกตั้งกลาง หรือสถานท่ีนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง พร้อมแจ้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง หรือคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 (๑๐)  เข้าไปในท่ีเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้งกลาง สถานท่ีนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง และท่ีรวมผลคะแนน
ในเขตเลือกตั้งนั้น 

 (1๑)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือมีค าสั่ง 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒) 
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ส่วนที่ 3 

ภารกิจในการจัดการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลอืกตั้ง  

และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลอืกตั้ง 

 ภารกิจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง สามารถแบ่งภารกิจ 
ได้ดังนี้ 
     ภารกิจของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  
 ๑. ด้านการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

 1.๑  การประกาศก าหนดสถานที่รับสมัคร 

       เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดวันเลือกตั้งและก าหนดวันรับสมัคร           
รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ประสานกับผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพื่อออกประกาศสถานท่ีรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามแบบ 
ส.ส. ๔/๕ ภายในสามวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดวันเลือกตั้งและ     
ปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ท่ีว่าการอ าเภอ ส านักงานเทศบาล และท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๒) 

 ๑.2  การจัดเตรียมสถานท่ีรับสมัครและวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการรับสมัคร 

 ก่อนวันรับสมัครเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง จัดเตรียมสถานท่ีรับสมัครเลือกตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ และประสานการ
ติดตั้ง โทรสาร คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตกับผู้รับผิดชอบ รวมท้ังจัดท าเครื่องหมายแสดง
ขอบเขตบริเวณโดยรอบท่ีรับสมัคร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและมิให้บุคคล 
ท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปในบริเวณท่ีรับสมัครเลือกตั้ง 
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 สถานท่ีรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ควรมีลักษณะ  
เป็นสถานท่ีท่ีมีขนาดกว้างขวางเพียงพอท่ีจะจัดเป็นสถานท่ีรับสมัครเลือกตั้งได้อย่างสะดวก ตามขั้นตอน
การรับสมัครและต้องมีลักษณะที่สามารถควบคุมดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ 

 กรณีมีเหตุจ าเป็นเช่น เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอื่นท่ีท าให้ 
ไม่สามารถด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งได้ ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพื่อรายงาน
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ เพื่อประกาศก าหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมโดยอาจก าหนดให้ด าเนินการ
รับสมัครรับเลือกตั้งในท้องท่ีอื่นได้ 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๒) 

๑.3 การรับสมัครรับเลือกตั้ง 

      ให้ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองท่ีมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ยื่นใบสมัคร 
รับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 4/๖ ด้วยตนเองต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ณ สถานท่ี
ท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดภายในระยะเวลาการรับสมัคร  พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

  (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

  (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  (3) ใบรับรองแพทย ์

  (4) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งต้องมี 
ค ารับรองด้วยว่าได้ด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย   
พรรคการเมืองแล้วตามแบบ ส.ส. ๔/๘ 

  (5) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีท่ี
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
พร้อมท้ังสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบ ส.ส. ๔/๗ 

  (๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จ านวนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
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  (๗) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

  (๘) ส าเนาหลักฐานอื่นท่ีผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

  (๙) เอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองท่ีสมัครเพื่อใช้ในการแนะน าตัว
ตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

  (1๐) เอกสารหลักฐานอื่นตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

   หลกัฐานเอกสารตาม (1) (2) (5) และ (๘) ให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้องด้วย 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ , ๙๔) 

๑.4 การตรวจสอบหลักฐานการสมัครและการออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง 

        1)  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 
หากตรวจเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้คืนเอกสารและ
หลักฐานท้ังหมดให้ผู้สมัครนั้น เพ่ือไปด าเนินการแก้ไขและน ามายื่นใหม่ในภายหลัง  

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๕) 

  2)  เมื่อผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานการสมัครแล้ว ให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบการลงรายการในใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร และ
หลักฐานการสมัคร กรณีเห็นว่าครบถ้วนให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกใบรับ   
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามล าดับ  
การยื่นสมัครตามแบบ ส.ส. ๔/๑๑ และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน และด าเนินการบันทึก
ข้อมูลผู้สมัครและสแกนเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ ง             
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๖) 
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๑.๕ การให้หมายเลขทีใ่ช้ในการออกเสียงลงคะแนนและการจับสลาก 

       ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับเลขท่ี
ของใบรับสมัครรับเลือกตั้งท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งออกให้  กรณีมีผู้สมัคร        
มาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงล าดับในการยื่นใบสมัครได้ ให้ใช้วิธีการจับสลากระหว่างผู้สมัคร
ท่ีมาพร้อมกนั โดยให้ด าเนินการดังนี้ 

 การจับสลากครั้งที่ ๑ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายเขียนชื่อผู้สมัครบนสลากท่ีเหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของ
ผูส้มัครใด แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะ
ขึ้นมาทีละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากล าดับ
ในการยื่นใบสมัครก่อน ชื่อผู้สมัครใดท่ีจับมาเป็นล าดับต่อไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลาก
เป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบจ านวนผู้สมัคร  

 การจับสลากครั้งที่ ๒ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
เขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขท่ีเท่ากับจ านวนผู้สมัครท่ีท าการจับสลากครั้งท่ีหนึ่งบนสลากท่ี
เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ แล้วให้ผู้สมัครท าการจับสลากจากภาชนะเรียงล าดับตามผลการจับสลาก
ครั้งท่ีหนึง่ ผู้สมัครจับสลากได้หมายเลขใดให้ถือเป็นล าดับในการย่ืนใบสมัครของผู้สมัครรายนั้น 

 (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕ และข้อ ๑๐๖) 

๑.๖ การถอนการสมัครรับเลือกตั้ง 

       ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้เฉพาะกรณี
ผู้สมัครตาย หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัคร และ
ห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือเขตเลือกตั้งอื่นอีก โดยให้ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองยื่นค าร้องตามแบบ ส.ส. ๔/๙ พร้อมหลักฐานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้ง เพ่ือพิจารณาก่อนปิดการสมัครรับเลือกตั้ง  

            (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๗) 
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๑.๗ การรายงานผลการสมัครรับเลือกตั้ง 
        ๑) รายงานผลการรับสมัครประจ าวัน  เมื่อเสร็จสิ้นก าหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละวัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งรายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๒ (๑) และรายงานผลการรับสมัครต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามแบบ         
ส.ส. ๔/๑๒ (๒) 

   ๒) รายงานสรุปการรับสมัคร เมื่อปิดการสมัครรับเลือกตั้ งแล้ว ให้ผู้อ านวยการ          
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งรายงานสรุปผลการรับสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๓ (๑) และรายงานสรุปผลการรับสมัครต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามแบบ   
ส.ส. ๔/๑๓ (๒) 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๘ ) 

๑.๘  การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

      ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัคร ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๔/๑๔ ไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้ง หรือสถานท่ีอื่นท่ีเห็นสมควร ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดท่ีไม่ถูกประกาศรายชื่อ
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแจ้งการไม่รับสมัครให้ผู้นั้นทราบตามแบบ ส.ส. ๔/๑๖ 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙) 

๑.๙  การร้องต่อศาลฎีกาเพื่อให้มีค าสั่งให้รับสมัคร 

 กรณีท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด หรือไม่ประกาศรายชื่อ
บุคคลใดเป็นผู้สมัคร ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีไม่รับสมัครหรือ
วันท่ีประกาศรายชื่อผู้สมัคร แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน 
และเมื่อศาลฎีกามีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้ศาลแจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งเพื่อด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว ท้ังนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบ
ค าวินิจฉัยของศาล 
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เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับแจ้งค าสั่งของศาลฎีกาแล้ว ถ้าศาลฎีกา 
มีค าสั่งให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด าเนินการประกาศ
ชื่อผู้นั้นตามแบบ ส.ส.๔/๑๕ พร้อมท้ังแจ้งการรับสมัครให้ผู้นั้นทราบ  

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑) 

 ๑.๑๐ การย่ืนค าร้องตอ่คณะกรรมการการเลอืกตั้งขอให้ถอนการรับสมัคร หรอื
ยกเลิกการเลือกตั้ง 

    ๑) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีประกาศรายชื่อผู้สมัคร หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครใด
เห็นว่าผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง      
มีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพื่อด าเนินการ
ตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ท้ังนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ๒) ภายหลังวันเลือกตั้งแต่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครผู้นั ้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะ
ได้รับการเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือวินิจฉัย ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุดังกล่าวให้มีค าสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและ
สั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่ 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๒ และข้อ ๑๐๔) 

 ๑.1๑ การร้องต่อศาลฎีกาเพื่อใหม้ีค าสั่งเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้ง 

 ก่อนวันเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้ย่ืนค าร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
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 เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับแจ้งค าสั่งศาลฎีกาแล้ว ถ้าศาลฎีกา 

มีค าสั่งให้ถอนชื่อของผู้นั้น ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด าเนินการประกาศถอนชื่อ
ผู้สมัครตามแบบ ส.ส. ๔/๑๗ และแจ้งค าสั่งศาลฎีกาให้ผู้นั้นทราบด้วย 
 เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังไม่มีค าวินิจฉัยค าร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัคร  
รับเลือกตั้ง ให้ถือว่าประกาศรับสมัครของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งยังมีผลอยู่ 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๓ ) 

 ๒. ภารกิจการด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดการรับสมัคร ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าประกาศ
รายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองตามแบบ ส.ส. ๔/๒๔ ส่งไปยังผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับ
ท่ีเลือกตั้ง หรือสถานท่ีอื่นท่ีเห็นสมควร 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑๒ ) 

 ๓. ภารกิจการจัดเตรียมหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 

 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งมอบหมาย จัดเตรียมหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์
ท่ีใช้ในการเลือกตั้ง และอุปกรณ์การเลือกตั้งอื่นๆ ซึ่งจะใช้ในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และ
ท่ีเลือกตั้งกลาง ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒๓) 

 

 

 

 

 



 
 

-1๕- 
 

ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

 ๑. ด้านบุคลากร 

     1.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่ต่างๆ 

 ภายใน ๓ วันนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
มีอ านาจแต่งตั้ง คณะบุคคล บุคคล เพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี หรือด าเนินการ
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และให้พ้นจากหน้าท่ีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้ง ซึ่งจะแต่งตั้งคณะบุคคลและเจ้าหน้าท่ีต่างๆ ภายในกรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนี้ 

๑.๑ ผู้ช่วยปฏิบัติงานประจ าเขตเลือกตั้ง จ านวน ๔ คน 

๑.๒ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจ าเขตเลือกตั้ง จ านวน ๒ คน  

๑.๓ คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง จ านวน ๑๐ คน  

๑.๔ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง มีจ านวนเท่ากับ
อนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

๑.๕ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจ าอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง จ านวน ๕ คน 

๑.๖ คณะท างานรับ – จ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ๑๐ หน่วยเลือกตั้งต่อชุด ๆ ละ ๒ คน 

๑.๗ คณะท างานจัดการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จ านวน ๓ – ๗ คน    
(ตามจ านวนผู้ลงทะเบียน) 

๑.๘ เจ้าหน้าท่ีบันทึกผลการรวมคะแนน  

      -  ระดับเขตเลือกตั้ง เขตละ ๒ ชุด ๆ ละ ๒ คน 

 -  ระดับอ าเภอ ๔๐ หน่วยต่อชุด ๆ ละ ๒ คน 
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 ๑.๒ การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  

 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
หรือคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้  

 ๑) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งละ ๕ คน ตามแบบ ส.ส. ๒/๔
ประกอบด้วย 

      - ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 1 คน  โดยพิจารณาแต่งตั้งจาก
บุคคลท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 -  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 4 คน ในกรณีหน่วยเลือกตั้งใด
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินแปดร้อยคน ให้เพิ่มกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหนึ่งคนต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
ท่ีเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งร้อยคน แล้วปิดประกาศ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งนั้น 
ท่ีเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบโดยเร็วตามแบบ ส.ส. ๒/๗ 

 ๒)  คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง ได้แก่ 

  -  คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง อย่างน้อยชุดละ ๕ คน 
ตามแบบ ส.ส. ๒/๕ โดยมีประธานกรรมการ ๑ คน โดยพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และกรรมการอีก ๔ คน โดยถือเกณฑ์    
ผู้ลงทะเบียน ๘๐๐ คน ต่อชุด กรณีมีผู้ลงทะเบียนเกิน ๘๐๐ คน ให้เพิ่มคณะกรรมการประจ า         
ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตได้อีก ๑ ชุด ต่อจ านวนผู้ลงทะเบียนท่ีเพิ่มขึ้นทุก ๔๐๐ คน โดยให้เฉลี่ยจ านวน              
ผู้ลงทะเบียนให้คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง แต่ละชุดให้ใกล้เคียงกัน 

  -   คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง อย่างน้อย ๑ ชุด ๆ ละ  
๕ คน ตามแบบ ส.ส. ๒/๕ โดยมีประธานกรรมการ ๑ คน โดยพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และกรรมการอีก ๔ คน โดยถือ
เกณฑ์ผู้ลงทะเบียน ๘๐๐ คน ต่อชุด กรณีผู้ลงทะเบียนเกิน ๘๐๐ คน ให้เพิ่มคณะกรรมการประจ าท่ี
เลือกตั้งกลางในเขตได้อีก ๑ ชุด ต่อจ านวนผู้ลงทะเบียนท่ีเพิ่มขึ้นทุก ๔๐๐ คน โดยให้เฉลี่ยจ านวน              
ผู้ลงทะเบียนให้คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง แต่ละชุดให้ใกล้เคียงกัน 
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 ๓)  คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้แก่ 

  - คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง อย่างน้อย ๑ ชุด ๆ ละ  ๕ คน 
ตามแบบ ส.ส. ๒/๖ ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอีก ๔ คน โดยถือเกณฑ์ 
๘๐๐ บัตร ต่อ ๑ ชุด พร้อมแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบตามแบบ ส.ส. ๒/๘ 

  - คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร 
อย่างน้อย ๑ ชุด ๆ  ละ ๕ คน ตามแบบ ส.ส. ๒/๖ ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอีก ๔ คน
โดยถือเกณฑ์ ๖๐๐ ซอง ต่อ ๑ ชุด กรณีมีซองเกิน ๖๐๐ ซอง ให้เพิ่มได้อีกหนึ่งชุดต่อจ านวนซอง    
ใส่บัตรท่ีเพ่ิมขึ้น ๓๐๐ ซอง พร้อมแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบตามแบบ ส.ส. ๒/๘ 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖) 

 ๔)  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย โดยประสานขอรายชื่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจกับผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าสถานท่ี
ดังต่อไปนี้ แห่งละ ๒ คน ตามแบบ ส.ส. ๒/๔ หรือแบบ ส.ส. ๒/๕ หรือแบบ ส.ส. ๒/๖ แล้วแต่กรณ ี

  (๑) ท่ีเลือกตั้ง 
  (๒) ท่ีเลือกตั้งกลาง 
  (๓) สถานท่ีนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 

 กรณีมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่เพียงพอท่ีจะแต่งตั้งได้ครบแห่งละ ๒ คน ให้ด าเนินการแต่งตั้ง 
โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจอย่างน้อยแห่งละ ๑ คน และพิจารณาแต่งตั้งจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือก าลังทหารในพื้นท่ี เป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยเพิ่มเติมให้ครบตามจ านวน  

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕)  

๒. ด้านสถานที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

 ๒.๑ ส านักงานประจ าเขตเลือกตั้ง  

  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประชุมหารือกับผู้อ านวยการ    
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพื่อก าหนด
สถานท่ีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยขอใช้สถานท่ีของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  
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รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น ท่ีตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้ง (ควรเป็นสถานท่ีท างานของประธานกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ ง กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการ          
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ในอ าเภอหลักของเขตเลือกตั้ง) เพ่ือความสะดวกในการบริหาร
จัดการ  

 ๒.๒ หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น
จัดท าร่างประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งหรือคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพิจารณาประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง
และท่ีเลือกตั้งที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวันจ านวนสี่ชุด ตามแบบ 
ส.ส. 3/๑   

  (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๘) 

 ๑) หลักเกณฑ์ในการก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

 -    ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จ านวนน้อยจะรวมหมู่บ้านท่ีอยู่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  ส าหรับ
ในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตชุมชนหนาแน่น อาจก าหนดให้ใช้เขตชุมชน แนวถนน 
ตรอก ซอย คลอง หรือแม่น้ า เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ โดยให้ค านึงถึงความสะดวกในการ
เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 -  ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ แต่ถ้า
เห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง                      
อาจก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ หรือจะก าหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
โดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้  
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 -  ท่ีเลือกตั้งต้องเป็นสถานท่ีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออกได้สะดวก เพื่อการออกเสียง
ลงคะแนน มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร มีแสงสว่างเพียงพอ และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของ
หน่วยเลือกตั้ง กรณีท้องท่ีใดถ้าเห็นว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจประกาศก าหนดท่ีเลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้   
แต่ต้องอยู่ใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ ) 

 ๒) การก าหนดหมายเลขหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง 

 ให้ก าหนดหมายเลขหน่วยเลือกตั้งแยกเป็นรายต าบลหรือรายเทศบาล โดยใช้
หมายเลขเรียงล าดับเป็นรายต าบลหรือรายเทศบาล ตั้งแต่หมายเลข ๑ ตามล าดับ จนครบทุกหน่วย
เลือกตั้งในแต่ละต าบลหรือเทศบาลแล้วแต่กรณี  ในกรณีกรุงเทพมหานครหรือเทศบาลใดแบ่งพื้นท่ี
ปกครองออกเป็นแขวง ให้ก าหนดหมายเลขของหน่วยเลือกตั้งเป็นรายแขวง  

          (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๑) 
  

  ๓) การปิดประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง 
  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง ท่ีจะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าวัน จ านวนสี่ชุด ตามแบบ ส.ส. ๓/๑ แล้วให้ปิดประกาศ 
ดังนี้ 

 ชุดท่ีหนึ่ง มอบให้นายอ าเภอ หรือปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา ปิดประกาศไว้ 
ณ ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 

 ชุดที่สอง มอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เก็บรักษาไว้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
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 ชุดท่ีสาม มอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ปิดประกาศ ณ ท่ีเลือกตั้ง
ในวันเลือกตั้ง 

 ชุดท่ีสี่ มอบให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเก็บรักษาไว้เป็น 
ชุดส ารอง 

     (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๘ ) 

 ๔) การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง 

 หากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง หรือท่ีเลือกตั้ง   
ให้กระท าได้โดยประกาศตามแบบ ส.ส. 3/3 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีเกิดเหตุ
จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น จะประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วย
เลือกตั้งหรือท่ีเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศ
ดังกล่าวไว้ ณ ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง แล้วส่งประกาศ  
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว  

     (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๐) 

 ๒.๓ การก าหนดที่เลือกตั้งกลาง 
 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
หรือผู้ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย ประกาศก าหนดที่เลือกตั้งกลาง ดังนี้ 

  ๑) ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๓/๒ อย่างน้อยเขตเลือกตั้งละ            
หนึ่งแห่ง ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีนอกเขตเลือกตั้ง    
ท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง  

  2)  ท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๓/๒ อย่างน้อยเขตเลือกตั้งละหนึ่งแห่ง 
ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ งท่ีมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งติดต่อกัน 
เป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับค าสั่งจากทางราชการ 
ให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งท่ีตน  
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
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  3)  ท่ีเลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ตามแบบ  
ส.ส. ๓/๒  ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีพิการ ทุพพลภาพ หรือสูงอายุท่ีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง  
ณ สถานท่ีดังกล่าว (เฉพาะเขตเลือกตั้งท่ีได้ก าหนดท่ีเลือกตั้งกลางกรณีดังกล่าว)  

 (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๕ ) 

   ๒.๔  การก าหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 

   ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตั้ง ก าหนดสถานท่ีนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
ท่ีออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๓/๔ ก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย ๑๐ วัน 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๙๘ ) 

  ๒.๕  การก าหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง 

   ให้คณะกรรมการการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดสถานท่ีเก็บรักษา      
บัตรเลือกตั้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง โดยสถานท่ีดังกล่าวต้องมี       
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และอยู่ใกล้เคียงกับส านักงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า     
เขตเลือกตั้ง เพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑๐ ) 

๓. ด้านผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

     ๓.๑ การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
     เมื่อมีประกาศก าหนดวันเลือกตั้งแล้ว ให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียน
ท้องถิ่นจัดท าร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 1/3 จ านวนสี่ชุด ให้แก่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
มอบหมาย เพื่อพิจารณาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย ประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 1/3) ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าวัน   
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 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 1/3) ให้จัดท าเป็นรายหน่วยเลือกตั้ง                       
โดยเรียงล าดับเลขประจ าบ้านในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ส าหรับหน่วยเลือกตั้งซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล      
ในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือในเขตชุมชนหนาแน่น อาจแยกออกตามชื่อ ถนน ตรอก ซอย คลอง 
หรือแม่น้ า โดยเรียงล าดับตัวอักษรและตามล าดับหมายเลขประจ าบ้าน โดยให้คณะกรรมการ       
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 
ด าเนินการ ดังนี้ 

  ชุดท่ีหนึ่ง ส าหรับนายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ หรือย้ายท่ีอยู่ และให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

  ชุดท่ีสองและชุดท่ีสาม มอบให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นปรับปรุงให้
ตรงกับชุดท่ีหนึ่ง และส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ท่ีคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเพ่ิมชื่อ ถอนชื่อ เพื่อมอบให้
คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งเฉพาะหน่วยเลือกตั้งท่ีมีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไว้ใช้ส าหรับการตรวจสอบ
และหมายเหตุ การออกเสียงลงคะแนนในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งหนึ่งชุด 
(ชุดท่ีสอง) และส ารองในวันเลือกตั้งอีกหนึ่งชุด (ชุดท่ีสาม) ส าหรับปิดหน้าท่ีเลือกตั้งแทนชุดท่ีสี่ และให้
เก็บกลับคืนเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน 

  ชุดที่สี่  มอบให้นายอ าเภอ หรือปลัดเมืองพัทยา หรือปลัดเทศบาลปิดประกาศไว้ ณ ท่ี
เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้งเฉพาะหน่วยเลือกตั้งท่ีอยู่ในเขตอ าเภอ หรือหน่วยเลือกตั้งท่ี
อยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี   

      ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งท่ัวไป ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้ง ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดท่ีหนึ่ง เพื่อมอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ใช้ในการตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน  

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗๐ -- ข้อ ๗๓) 
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  ๓.๒  การเพิ่มชื่อ การถอนชื่อ  

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้นายทะเบียนอ าเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น เป็นผู้ท าการแทนคณะกรรมการ    
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

๓.๓ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
      ในช่วงระหว่างการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งถึงสิบวันก่อนวันเลือกตั้ง  
เมื่อได้รับแจ้งรายชื่อบุคคลท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามค าพิพากษาจากส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีชื่อของบุคคลท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) หรือไม่ หากมีชื่อของบุคคลท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและไม่มีบันทึก          
หมายเหตุการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นถอนชื่อ   
ผู้ซึ่งศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยการขีดฆ่าชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ชุดท่ีหนึ่ง ชุดท่ีสอง และชุดท่ีสาม โดยให้ระบุข้อความในช่องหมายเหตุว่า  
“ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามค าสั่งศาล” และลงลายมือชื่อ วันเดือนปีก ากับไว้ 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๓) 

 

๓.๔ การประกาศรายช่ือผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควร 
        ภายในสามวันนับแต่วันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
หรือผู้ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย มอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ดังต่อไปนี้ ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ท่ีผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมายเพื่อประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควร  

๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ชุดที่ใช้หมายเหตุลงคะแนน 
๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง (ส.ส.๑/๔) ชุดท่ีใช้หมายเหตุ 

ลงคะแนน 
๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งลางส าหรับผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือ 

ผูสู้งอายุ (ส.ส. ๑/๕) ชุดที่ใช้หมายเหตุลงคะแนน 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖๕) 
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 ๔ .  ด้ านการเตรียมความพร้อม คณ ะกรรมการประจ าหน่ วยเลื อกตั้ ง 
คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

      ก่อนวันเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการ      
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู ้ที่คณะกรรมการการเลือกตั ้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย    
จัดให ้ม ีการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง 
คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้จัดให้มีวิทยากรในการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด  

 ในวันอบรม ให้จัดให้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรม (Application) รายงานผลอย่าง          
ไม่เป็นทางการ เพ่ือใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Smartphone) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) แก่ประธาน
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ีได้รับมอบหมาย โดยจัดให้มี
ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายส าหรับการดาวน์โหลดโปรแกรม 
(Application) ไว้ในสถานท่ีฝึกอบรมให้เพียงพอต่อการใช้งาน  

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙) 

 ๕.  ด้านการตรวจสอบและสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 

 ๕.๑ กรณีพรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งประสงค์จะส่งผู้แทนไปประจ า ณ ท่ีเลือกตั้ง 
ท่ีเลือกตั้งกลาง หรือสถานท่ีนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง เพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและ     
การนับคะแนน ให้ยื่นหนังสือขอแต่งตั้งผู้แทนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ได้แห่งละ 
๑ คน ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตามแบบ ส.ส. ๒/๑๐ 

 ๕.๒ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง          
ได้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการเลือกตั้ง การตรวจสอบการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง จึงควรให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แก่ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
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 ๖. ด้านการเก็บรักษาบัตรเลอืกตั้งก่อนวันเลือกตั้งและหลังวันเลอืกตัง้ 

 ๖.๑ ก่อนการเลอืกตั้ง 

    ในการรักษ าความปลอดภั ยบั ต รเลื อกตั้ งก่ อนการออก เสี ย งลงคะแนน                             
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  ดังนี้  
ก าหนดสถานท่ีเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งท่ีมีความปลอดภัยไว้เป็นการล่วงหน้า โดยสถานท่ีเก็บรักษา   
ต้องเป็นสถานท่ีมั่นคง ปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยอาจให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังรักษา
บัตรเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
   ๑) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา 
   ๒) จัดให้มีการบันทึกเหตุการณ์อย่างน้อยสามช่วงเวลา ได้แก่ 

     -  ก่อนเข้างานรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
     -  ระหว่างเข้างานรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
     -  การส่งมอบงานรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

       โดยให้ด าเนินการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง แบ่งระยะเวลาออกเป็นสามระยะ ดังนี้  

(1)  ระยะที่หนึ่ง เป็นการเก็บรักษาเมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งมาอยู่ในการครอบครอง 

(2)  ระยะท่ีสอง เป็นการเก็บรักษาระหว่างด าเนินการจัดเตรียมส่งมอบให้
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง 

(3)  ระยะท่ีสาม เป็นการเก็บรักษาเนื่องจากมีบัตรเลือกตั้งเหลือภายหลัง 
การจัดสรรบัตรเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง 
ซึ่งถือว่าเป็นบัตรเลือกตั้งส ารองอยู่ในการครอบครองของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งระหว่างท่ีมีการออกเสียงลงคะแนน โดยการจะน าบัตรเลือกตั้งส ารองไปใช้ต้องได้รับการร้องขอ
จากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง และได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑๐ และข้อ ๒๑๑) 
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 ๖.๒ หลังการเลือกตั้ง 

   ๑) หลังสิ้นสุดการลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง หรือผู้ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย ด าเนินการเจาะกลาง
บัตรเลือกตั้งที่เก็บส ารองไว้ทั้งหมดให้ทะลุบริเวณกลางบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง  

   ๒) ภายใน เจ็ดวันนับแต่สิ้นสุดการออกเสียงลงคะแนนในวัน เลือกตั้ งแล้ ว                
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ท่ีคณะกรรมการประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 
จัดเก็บบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งรวมท้ังบัตรส ารองท่ีได้เจาะทะลุ
กลางบัตรแล้วใช้เชือกร้อยรูผูกเป็นปึกเดียวกันหรือกระท าการด้วยวิธีอื่นใดท่ีสามารถป้องกันมิให้ใช้
บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือดังกล่าวลงคะแนนได้  ไว้เป็นรายหน่วยเลือกตั้ง ต าบล อ าเภอ เขตเลือกตั้ง        
ในสถานท่ีท่ีประกาศก าหนด โดยให้มีการจัดท าบัญชีการรับมอบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑๓ และข้อ ๒๑๔) 

๗. ด้านการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งและสิ่งของส าหรับที่เลือกตั้ง 
         ก่อนวันเลือกตั้ง ให้คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  หรือ
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายด าเนินการมอบสิ่งของส าหรับท่ีเลือกตั้ง 
ดังต่อไปนี ้

(1) หีบบัตรเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งละ 1 หีบ 
(2) บัตรเลือกตั้ง   
(3) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(4) แบบขีดคะแนน (ส.ส. 5/1๑)  
(5) วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเลือกตั้ง   
(6) สมุดแบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
(7) คูหาลงคะแนนส าหรับท่ีเลือกตั้งอย่างน้อยท่ีเลือกตั้งละ 3 คูหา 
(๘) ป้ายหรือเครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบท่ีเลือกตั้ง 
(๙) ป้ายบอกที่เลือกตั้ง 
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 โดยในการจัดเตรียมเพื่อส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
หรือคณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง ให้ด าเนินการจัดท าบัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งแก่คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง โดยให้มีบัตรเลือกตั้งเพียงพอต่อการออก
เสียงลงคะแนน โดยให้มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
หรือท่ีเลือกตั้งกลางกลาง โดยจัดให้มีการลงลายมือชื่อผู้จ่ายบัตร และผู้รับบัตร ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
กรณีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันเดียวกันได้ ให้ด าเนินการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งท้ังหมดในท่ี
ปลอดภัยตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด โดยให้มีการตรวจสอบจ านวนบัตร
ในแต่ละวันพร้อมจัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒๔) 
 

 ๘. ด้านการก ากับดูแลการลงคะแนน การนับคะแนน 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง มีหน้าท่ีก ากับดูแลการจัดการลงคะแนน 
การนับคะแนน ภายในเขตเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
เช่น 
 ๑) การตรวจติ ดตามความพร้อม และการตรวจสอบผลการด าเนิ นการของ
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง บุคคล คณะบุคคล ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ   
การปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนมติคณะกรรมการ       
การเลือกตั้งก าหนด รวมท้ังให้มีสิทธิเข้าไปในท่ีเลือกตั้งเพื่อท าการสอดส่องดูแล หรือให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติ  
 ๒) ตอบข้อหารือ หรือข้อขัดข้อง กรณีได้รับการสอบถามหรือการหารือจากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลาง หรือผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓) รับรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับการลงคะแนน และนับคะแนน เช่น การเปิดการลงคะแนน 
การปิดการลงคะแนน การงดการออกเสียงลงคะแนน หรือนับคะแนน จากหน่วยเลือกตั้ง หรือท่ีเลือกตั้งกลาง 
เพ่ือแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 
 

 ๙. ด้านการรวมผลการนับคะแนนและการประกาศผลการรวมคะแนน 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการนับคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง หรือ
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง รวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งภายใน       
เขตเลือกตั้ง จากประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้ 
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๙.๑ อนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ด าเนินการรวมผลการนับคะแนนของ
หน่วยเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๕/๑๘ ภายในเขตอ าเภอท่ีรับผิดชอบ 
   ๙.๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ด าเนินการรวมผลการนับคะแนน
ของหน่วยเลือกตั้งท่ีได้รับรายงานจากอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งของทุกอ าเภอภายใน
เขตเลือกตั้ง และรวมกับผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร            
โดยจัดท าประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๖/๑ จ านวน ๓ ชุด เพื่อปิดประกาศการรวม
คะแนนไว้ ณ สถานท่ีรวมคะแนน ๑ ชุด  ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ๑ ชุด 
และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ ชุด 

  ๙.๓ กรณีในเขตเลือกตั้งใดมีผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเท่ากันหลายคน         
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง แจ้งให้ผู้สมัครท่ีได้คะแนนเท่ากันนั้น เพื่อจับสลาก
ต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการ    
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันเลือกตั้ง ในกรณีที่มีผู้สมัคร
ไม่สามารถมาจับสลากตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดได้ ให้มอบอ านาจเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้บุคคลอื่นจับสลากแทน หรือเมื่อถึงเวลาจับสลากแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีจะต้องจับ
สลากไม่มา ณ สถานท่ีจับสลาก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เป็นผู้จับสลากแทน          
ผู้ท่ีไม่มา โดยด าเนินการ ดังนี้ 

  การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง จัดท ารายชื่อ
ผู้สมัครท่ีต้องจับสลากบนสลากท่ีเหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาทีละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครใดท่ีถูกจับมาเป็น
ล าดับแรก ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพ่ือจับสลากครั้งท่ีสองก่อน ชื่อผู้สมัครใดท่ีถูกจับ
มาเป็นล าดับต่อไป ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบ 
ทุกผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันนั้น 
        

  การจับสลากครั้งที่สอง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง จัดท าสลาก
เท่าจ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีจะต้องจับสลาก เป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า “ได้รับเลือกตั้ง” จ านวน
เท่ากับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ียังขาดอยู่เพราะเหตุคะแนนเท่ากัน นอกนั้นเป็นสลากซึ่งมี
ข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกตั้ง” ผู้สมัครใดจับสลากซึ่งมีข้อความว่า “ได้รับเลือกตั้ง” ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและให้บันทึกแสดงผลการจับสลากไว้ด้วย  

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๐๑ ถึงข้อ ๒๐๕ ) 
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 นอกจากภารกิจการประกาศผลการรวมคะแนนแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งยังมีหน้าท่ีก ากับดูแล ควบคุม ติดตามตรวจสอบการรายงานข้อมูลและผลการเลือกตั้ง       
อย่างไม่เป็นทางการในเขตเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วครบถ้วนถูกต้องด้วย 

(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗๐) 

 

     ๑๐.  การส่งมอบบัญชีข้อมูลบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง หลังวันเลือกตั้ง 
 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าเขตเลือกตั้ ง หรือบุคคลหรือคณะบุคคลท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย จัดเก็บและส่งมอบหีบบัตร บัตรเลือกตั้งท่ีใช้
ในการออกเสียงลงคะแนน ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งรวมท้ังบัตรส ารอง เอกสารท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง     
วัสดุอุปกรณ์ โดยจัดท าบัญชีส่งมอบหีบบัตร บัตร เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ให้แก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง  
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ส่วนที ่4 
ค่าตอบแทน 

 
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๔๐ ก าหนดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง และผู้ ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับค่าตอบแทนดังนี้ 
 
ล าดับ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

1 ผู้อ านวยการการเลือกตั้ ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง 

12,000 บาท/เดือน 1. ผูอ้ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง 
ปฏิบัติงาน ๒ เดือน 

2. คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้ง อนุกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้ง และผู้ช่วย
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน   
2 เดือน 

3. กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ 
2 เดือน หรือ 60 วันให้
คิดค่าตอบแทนเป็น
รายวัน เฉพาะในเดือนท่ี
ปฏิบัติงานไม่ครบรอบ
เดือน 

2 ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ก า ร
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

12,000 บาท/เดือน 

3 กรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง 

10,000 บาท/เดือน 

4 อนุกรรมการการเลือกตั้ ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง 

8,000 บาท/เดือน 

5 เจ้ าหน้ า ท่ี ช่ วยปฏิ บั ติ งาน
ส านักงานคณะกรรมการการ
เลื อ ก ตั้ ง ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด 
(ธุรการ/การเงิน) 

11,500 บาท/เดือน 

6 เจ้ าหน้ า ท่ี ช่ วยปฏิ บั ติ งาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ก าร เลื อ ก ตั้ งป ระ จ า เข ต
เลือกตั้ง (ธุรการ/การเงิน) 

6,000 บาท/เดือน 

7 เจ้ าหน้ า ท่ี ช่ วยปฏิ บั ติ งาน
อนุ กรรมการการเลือกตั้ ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง  

6,000 บาท/เดือน  
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ล าดับ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
8 ประธานกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้ง 
- วันอบรม 300 บาท/วัน 
- วันรับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์  
250 บาท/วัน 

- วั น เลื อ ก ตั้ ง / วั น อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน 700 บาท/วัน 

- 
- 

 
เพิ่ ม ค่ า พ า ห น ะ ค น ล ะ             
200 บาท/วันเลือกตั้งหรือ
วันออกเสียงลงคะแนน 

9 ประธานกรรมการประจ าท่ี
เลือกตั้งกลางในเขต/นอกเขต
เลือกตั้ง 

- วันอบรม 300 บาท/วัน 
- วันรับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์  
250 บาท/วัน 

- วั น เลื อ ก ตั้ ง / วั น อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน 500 บาท/วัน 

- 
- 

 
เพิ่ ม ค่ า พ า ห น ะ ค น ล ะ              
200 บาท/วันเลือกตั้งหรือ
วันออกเสียงลงคะแนน 

10 ก ร รม ก ารป ระ จ าห น่ ว ย
เลือกตั้ ง/กรรมการประจ า   
ท่ีเลือกตั้งกลางในเขต/นอก
เขตเลือกตั้ง 

- วันอบรม 300 บาท/วัน 
- วันรับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์  
250 บาท/วัน 

- วั น เลื อ ก ตั้ ง / วั น อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน 450 บาท/วัน 

- 
- 

 
เพิ่ ม ค่ า พ า ห น ะ ค น ล ะ              
200 บาท/วันเลือกตั้งหรือ
วันออกเสียงลงคะแนน 

11 เจ้ า ห น้ า ท่ี รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัย 

- วันอบรม 300 บาท/วัน 
- วันรับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์  
250 บาท/วัน 

- วั น เลื อ ก ตั้ ง / วั น อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน 450 บาท/วัน 

- 
- 

 
เพิ่ ม ค่ า พ า ห น ะ ค น ล ะ                
200 บาท/วันเลือกตั้งหรือ
วันออกเสียงลงคะแนน 

12 กรรมการนับคะแนนบัตร
เลือกตั้ง 

- วันอบรม 300 บาท/วัน 
- ในวันรับหีบบัตร/ซองบัตร 250 
บาท/วัน 

- วันเลือกตั้ง/350 บาท/วัน 

- 
- 
 

เพิ่ ม ค่ า พ า ห น ะ ค น ล ะ     
200 บาท/วันเลือกตั้งหรือ
วันออกเสียงลงคะแนน 
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ล าดับ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหต ุ
13 เจ้ าห น้ า ท่ี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล 

เจ้ าหน้ า ท่ีบั น ทึกคะแนน 
เจ้าหน้าท่ีรวมคะแนน 

350 บาท/วัน 

ผู้ช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว
เป็นรายวัน 14 คณะบุคคลหรือคณะท างาน

ห รื อ ผู้ ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

350 บาท/วัน 

 
 
หมายเหตุ 

1. บุคคลตามล าดับท่ี 8 – 14 ปฏิบัติหน้าท่ีชั่วคราวและได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวัน 
2. ในพื้นท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส  

และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอนาทวี)  
ให้เพิ่มค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีเสี่ยงภัยในวันอบรม วันรับวัสดุอุปกรณ์ และ
วันออกเสียงลงคะแนนหรือวันเลือกตั้ง ให้บุคคลล าดับท่ี 8 – 11 ในอัตราสองเท่า ส่วน
ล าดับท่ี 12 - 14 ให้เพิ่มในอัตราสองเท่าเฉพาะวันออกเสียงลงคะแนนหรือวันเลือกตั้ง
หรือวันปฏิบัติงานตามบัญชีจัดสรรและภายในกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  


