ฝายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑
สำนักบร�หารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑

ค�ำน�ำ
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติที่ผ่านมาทุกครั้ง ส�ำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ถือเป็นหน่วยงาน
ที่มีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญหลายเรื่อง เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้ โดยมีนายทะเบียนอ�ำเภอและนายทะเบียนท้องถิน่
รวมถึงบุคลากรผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบทบาทส�ำคัญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้แก่ การจัดท�ำประกาศ
ก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปยังเจ้าบ้าน การรับค�ำร้องเพิ่มชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและ
มิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร เป็นต้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดท�ำหนังสือคู่มือบทบาทหน้าที่ของนายทะเบียน
อ� ำ เภอและนายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ส� ำ หรั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้
การด�ำเนินการเลือกตัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องนายทะเบียนอ�ำเภอและนายทะเบียนท้องถิน่ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีแนวทางการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันตามกฎหมาย ค�ำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2562 รวมทั้งเพื่อประโยชน์และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการติดต่อ
ขอรับบริการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส�ำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑
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บทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนอ�ำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๑. ความเป็นมา
ส�ำนักทะเบียนกลาง โดยส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น จะเป็นหน่วยงานส�ำคัญ
ในการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการเลือก          
สมาชิกวุฒิสภา ทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ก�ำหนดให้นายทะเบียนอ�ำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายขั้นตอน ตั้งแต่
การก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน          
การเพิ่มชื่อ การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการจัดท�ำบัญชีรายชื่อ      
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้น       
มิใช่เหตุอันสมควร เป็นต้น

๒. การก�ำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง

๒.๑ การจัดท�ำร่างประกาศก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
เมื่ อ ได้ มี ป ระกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ให้ ผู ้ อ� ำนวยการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แจ้งนายทะเบียนอ�ำเภอและนายทะเบียนท้องถิน่ จัดท�ำร่างประกาศ
ก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 3/1 เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาประกาศก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง และให้
ผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกาศก�ำหนดหน่วยเลือกตัง้ และทีเ่ ลือกตัง้ ตามมติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน

2
ประกาศดังกล่าว ให้ด�ำเนินการดังนี้
(๑) ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๒) ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
(๓) ส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด จ�ำนวนหนึ่งชุด
(๔) ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เป็นหลักฐาน จ�ำนวน
หนึ่งชุด
การจัดท�ำประกาศก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งกรณี (๒) อาจท�ำเฉพาะข้อความของหน่วยเลือกตั้งนั้น
และให้ ผู ้ อ� ำ นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ� ำ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท� ำ แผนที่ สั ง เขปแสดงเขตของ
หน่วยเลือกตั้งไว้ด้วย
(พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 23 /
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 16 และ ข้อ 20)

2.2 หลักเกณฑ์การก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
๒.2.๑ หน่วยเลือกตั้ง
(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จ�ำนวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้ ส�ำหรับในเขตเทศบาล          
เขตเมืองพัทยา เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจก�ำหนดให้ใช้แนวถนน ตรอก ซอยหรือแยก
คลอง หรือแม่นำ�้ เป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตัง้ ก็ได้ โดยให้คำ� นึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สทิ ธิเลือกตัง้
ของราษฎร
(๒) ให้ถือเกณฑ์จ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ ๑,๐๐๐ คนเป็นประมาณ
แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะก�ำหนด
หน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ�ำนวนดังกล่าวก็ได้
(พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 24 /
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 17)

3
๒.2.๒ ที่เลือกตั้ง
ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวกเพื่อการออกเสียงลงคะแนน
มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร มีแสงสว่างเพียงพอ และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงความสะดวกในการเลือกตั้งของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุด้วยพร้อมทั้งให้มีป้าย
หรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องถิ่นและภูมิประเทศไว้ด้วย
เพื่อประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก�ำหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของ
หน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น
(พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 82 /
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 20)

2.2.3 การเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๒ หรือเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุจำ� เป็นอย่างอืน่ จะประกาศเปลีย่ นแปลงเขตของหน่วยเลือกตัง้ หรือทีเ่ ลือกตัง้ ก่อนวันเลือกตัง้ น้อยกว่า ๑๐ วัน
ก็ได้และเมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ที่เดียวกับสถานที่ปิดประกาศก�ำหนดหน่วย
เลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
(พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 23 วรรคสาม /
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 18 และข้อ 20)

2.3 การก�ำหนดหมายเลขหน่วยเลือกตั้ง
การก�ำหนดหมายเลขประจ�ำหน่วยเลือกตั้งส�ำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ก�ำหนด
หมายเลขเรียงตัง้ แต่หมายเลข ๑ ตามล�ำดับจนครบทุกหน่วยเลือกตัง้ ของแต่ละเขตเลือกตัง้ เว้นแต่กรณีการเลือกตัง้
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้เรียงล�ำดับเป็นรายแขวง หรือการเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เรียงล�ำดับเป็นรายต�ำบลหรือเทศบาลตามส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
กรณีทมี่ กี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ พร้อมกันหรือกรณีทมี่ กี ารเลือกตัง้ เฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ก�ำหนดหมายเลขประจ�ำหน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 19)
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กรณีทคี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ เห็นสมควรอาจก�ำหนดให้มกี ารจัดทีเ่ ลือกตัง้ ส�ำหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผูส้ งู อายุเป็นกรณีพเิ ศษ โดยให้มกี ารลงทะเบียนเพือ่ ขอ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิ
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
(พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๒)

๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

๓.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๑๘ ปีในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึง
วันเลือกตั้ง และ
(4) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
(พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 38)

ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันท�ำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้น
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 38 วรรคสอง)

5

๓.๒ บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(5) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
(พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 39)

๔. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๔.๑ การจัดท�ำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีรายชื่อ        
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้จัดท�ำ  จ�ำนวน 6 ชุด โดยให้จัดท�ำเป็นรายหน่วยเลือกตั้งโดยเรียง
ตามล�ำดับเลขประจ�ำบ้านในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ส�ำหรับหน่วยเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตเทศบาล
หรือชุมชนหนาแน่นอาจแยกออกตามชื่อ ถนน ตรอก ซอย แยก คลอง หรือแม่น�้ำ  โดยเรียงตามล�ำดับตัวอักษร
และตามล�ำดับเลขประจ�ำบ้าน
กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางหรือ       
นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย จัดท�ำประกาศบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้        
จ�ำนวน 6 ชุด แล้วเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน
เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ� ำ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว
ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นลงนามในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวและ
ด�ำเนินการปิดประกาศ ณ สถานที่ที่ก�ำหนด ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน  
(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแลผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 68 และข้อ 71)
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4.2 หลักเกณฑ์การจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) จั ด ท� ำ เป็ น รายหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง โดยเรี ย งตามล� ำ ดั บ เลขประจ� ำ บ้ า นในแต่ ล ะหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
ส�ำหรับหน่วยเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตเทศบาล หรือในเขตชุมชนหนาแน่น อาจแยกออกตามชื่อ       
ถนน ตรอก ซอย แยก คลองหรือแม่น�้ำ โดยเรียงตามล�ำดับตัวอักษรและตามล�ำดับเลขประจ�ำบ้าน
(๒) ต้องมีรายการ เลขประจ�ำบ้าน เลขประจ�ำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล เพศ และหมายเหตุ
(๓) มีชื่อตัวชื่อสกุล ของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถตรวจสอบได้
(๔) บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให้ จั ด ท� ำ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/5 จ� ำ นวน 6 ชุ ด และให้
นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด�ำเนินการปิดประกาศ ดังนี้
4.1 ชุดที่ 1 มอบให้นายอ�ำเภอปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอ�ำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น
4.2 ชุดที่ 2 มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้น
4.3 ชุดที่ 3 มอบให้ผู้อ�ำนวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัดเทศบาล หรือปลัด
เมืองพัทยา หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง        
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
4.4 ชุดที่ 4 ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับชุดที่ห้า
และส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
(แทนชุดที่ 3)  
4.5 ชุดที่ 5 ส�ำหรับนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อ การถอนชื่อ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือ
การย้ายทะเบียนบ้านออกไปนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แล้วเก็บรักษาไว้
4.6 ชุดที่ 6 ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับ ชุดที่ 5
แล้วจัดท�ำปกให้มีความแตกต่างจากชุดอื่น และส่งมอบให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งไว้ใช้ตรวจสอบ
และหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
ในการจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อปิดประกาศ ห้ามมิให้ระบุเลขประจ�ำตัวประชาชน
เว้นแต่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ 5 และชุดที่ 6 ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งให้ระบุเลขประจ�ำตัวประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย
ในกรณีมีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบข้อ 202 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ำเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ 5 มอบให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วย
เลือกตั้งใช้ในการตรวจสอบ และหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
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เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อและถอนชื่อ การแจ้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน การรับแจ้งเหตุจ�ำเป็น ตลอดจนการแก้ไขรายการผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชี
รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีมีผู้สมัครหรือผู้ใดต้องการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศไว้ ให้ผู้สมัครหรือบุคคลนั้นขอคัดส�ำเนา จากนายทะเบียนอ�ำเภอ และ
นายทะเบียนท้องถิ่น โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางก�ำหนด โดยให้นายทะเบียน
อ�ำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นคัดส�ำเนาบัญชีรายชื่อชุดที่ 4
(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 68 วรรคสอง ข้อ 69 ข้อ 70 ข้อ 72 และข้อ 73)

๕. การจัดท�ำหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน
ภายหลังการจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปให้เจ้าบ้านแต่ละบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/6
(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 74)

การจั ด ส่ ง หนั ง สื อ ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งมี ก ารจั ด ส่ ง ไปยั ง เจ้ า บ้ า นโดยหน่ ว ยงานอื่ น ดั ง นั้ น
นายทะเบียนควรจัดท�ำหนังสือให้แล้วเสร็จเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีเวลาจัดส่งถึงเจ้าบ้านก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 15 วัน

๖. การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับแจ้งเหตุ
และด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม ชื่ อ หรื อ ถอนชื่ อ แทนผู ้ อ� ำ นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ� ำ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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กรณีนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพบว่าการจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มีความผิดพลาด ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว
เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั รายงานแล้วให้รบี พิจารณา
โดยเร็ ว หากเห็ น ว่ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ใดมี ค วามผิ ด พลาดหรื อ มี ชื่ อ ตกหล่ น
ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีคำ� สัง่ ให้แก้ไขหรือเพิม่ ชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีม่ ชี อื่
ตกหล่นในบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และแจ้งค�ำสัง่ ไปยังนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ พร้อมด้วย
เหตุผลภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงาน ในการนีใ้ ห้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ปฏิบตั ติ าม
ค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีพิมพ์ชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อ
ใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่อง
หมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก�ำกับไว้ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน พร้อมด้วยเหตุผล
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค�ำสั่ง
กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่อ
อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งนั้น ให้น�ำส�ำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวอื่นใดที่ทาง
ราชการออกให้ มายื่นค�ำร้องขอเพิ่มชื่อ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ ต่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน
เมื่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับค�ำร้องและหลักฐานแล้ว ให้รีบตรวจสอบ
หลักฐาน หากเห็นว่าผู้ยื่นค�ำร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้เพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อ       
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีพิมพ์ชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วย
เลือกตั้งนั้น พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก�ำกับไว้
และแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำร้องหรือเจ้าบ้านทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง
กรณีนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ เห็นว่า ผูย้ นื่ ค�ำร้องหรือผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน        
ที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานจากนายทะเบียน
อ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ แล้ว ให้รบี พิจารณาโดยเร็ว หากเห็นว่าผูย้ นื่ ค�ำร้องหรือผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
เป็นผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ให้มคี ำ� สัง่ เพิม่ ชือ่ ผูน้ นั้ ลงในบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และแจ้งค�ำสัง่ ไปยังนายทะเบียนอ�ำเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิน่ พร้อมด้วยเหตุผลภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงาน ในการนีใ้ ห้นายทะเบียนอ�ำเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยวิธีเพิ่มชื่อเพิ่มเติมด้วยวิธีพิมพ์ชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก�ำกับไว้
และแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำร้องหรือเจ้าบ้านทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายใน 3 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค�ำสั่ง
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กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า ผู้ยื่นค�ำร้องหรือ
ผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านทีข่ อเพิม่ ชือ่ เป็นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิเลือกตัง้ ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ แจ้ง
ให้ผู้ยื่นค�ำร้องหรือเจ้าบ้านทราบ พร้อมด้วยเหตุผลภายใน 3 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค�ำสั่ง

๖.๑ กรณีย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการเลือกตั้งเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ และให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นค�ำขอ
เพิ่มชื่อ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ โดยให้ยื่นต่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นค�ำขอด้วยตนเอง
(๒) ยื่นค�ำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส�ำคัญ
เมื่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับค�ำร้องแล้วให้รีบตรวจสอบหลักฐาน
หากเห็นว่าผูย้ นื่ ค�ำร้องเป็นผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ ให้เพิม่ ชือ่ ลงในบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ด้วยวิธี
พิมพ์ชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมบันทึก
สาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก�ำกับไว้ และแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำร้องทราบ
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง และให้หมายเหตุว่ามีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่น

๖.๒ กรณีให้เพิ่มชื่อแล้วแต่ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กรณีที่ผู้ยื่นค�ำร้องขอเพิ่มชื่อได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นให้เพิ่มชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อของบุคคลดังกล่าวในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                   
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นสามารถขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้
โดยใช้แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ ที่นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกให้เป็นหลักฐานในการขอเพิ่มชื่อ
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เมื่ อ คณะกรรมการประจ� ำ หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ได้ รั บ ค� ำ ร้ อ งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ ให้ เ พิ่ ม ชื่ อ
ที่นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกให้ ให้รีบตรวจสอบโดยเร็ว หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
ให้เพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้ส�ำหรับการตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
ด้วยวิธีการเขียนชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น
พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ โดยให้ประธานกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือ
ชือ่ วัน เดือน ปี ก�ำกับไว้ และเก็บหนังสือรับรองการอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ชือ่ ไว้เป็นหลักฐานพร้อมทัง้ บันทึกการให้เพิม่ ชือ่
ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ�ำที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ด้วย  

6.3 กรณีได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มชื่อก่อนวันเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้ง หากนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด�ำเนินการเพิ่มชื่อบุคคลใดในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรณีมีการร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ให้ด�ำเนินการเพิ่มชื่อให้เป็นไปตามนั้น ด้วยวิธีพิมพ์ชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้าย
ของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก�ำกับไว้
ในวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ดำ� เนินการเพิม่ ชือ่ บุคคลใดในบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ กรณี
มีการร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อ ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว              
ให้ด�ำเนินการเพิ่มชื่อให้เป็นไปตามนั้นด้วยวิธีเขียนชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ โดยให้ประธานกรรมการ
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก�ำกับไว้
ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด�ำเนินการบันทึกข้อมูลการเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้อง
(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 75 ถึงข้อ 82)
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7. การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กรณีนายทะเบียนอ�ำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น หรือผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาดหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าว
ก่อนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานพร้อมด้วยพยานหลักฐานที่มีหรือสาเหตุ
ที่เกิดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว
เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั รายงานแล้วให้รบี พิจารณา
โดยเร็ว หากเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดมีความผิดพลาด หรือปรากฏชื่อบุคคล
ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือได้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบจริง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค�ำสั่งให้แก้ไขหรือถอนชื่อผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งค�ำสั่งไปยังนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 3 วัน
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้รับรายงาน ในการนี้ให้นายทะเบี ย นอ� ำ เภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ นปฏิ บัติตามค� ำ สั่ ง ของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้ดำ� เนินการขีดฆ่าชือ่ ออก พร้อมบันทึกสาเหตุ
ของการถอนชือ่ ไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชือ่ วัน เดือน ปี ก�ำกับไว้ แล้วแจ้งให้เจ้าบ้านทราบภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีค�ำสั่ง
กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิ
เลือกตั้งปรากฏอยู่ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นยื่นค�ำร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน
เมื่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาค�ำร้องแล้วเห็นว่า มีหลักฐานเชื่อได้
ว่าผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ดังกล่าวเป็นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิเลือกตัง้ ให้สงั่ ถอนชือ่ ผูน้ นั้ ออกจากบัญชีรายชือ่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ด�ำเนินการขีดฆ่าชื่อออกพร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี
ก�ำกับไว้ แล้วให้แจ้งค�ำสั่งให้ผู้ยื่นค�ำร้องและเจ้าบ้านทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง
กรณีนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานพร้อมแสดงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พิจารณาโดยเร็ว พร้อมทัง้ แจ้งให้ผยู้ นื่ ค�ำร้องทราบ
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้มีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งค�ำสั่งไปยังนายทะเบียนอ�ำเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในการนี้ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำร้องทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีค�ำสั่ง   
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เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั รายงานแล้วให้รบี พิจารณา
โดยเร็ว หากเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อ เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีค�ำสั่ง
ถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งค�ำสั่งไปยังนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในการนี้ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติ
ตามค�ำสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้ขดี ฆ่าชือ่ ออกจากบัญชีรายชือ่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก�ำกับไว้
แล้วให้แจ้งค�ำสั่งให้ผู้ยื่นค�ำร้องและเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว
กรณีที่เจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นในทะเบียนบ้าน          
ของตน โดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายน�ำส�ำเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปแสดงเป็นหลักฐานต่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่ ก่อนวันเลือกตัง้
ไม่น้อยกว่า 10 วันหรือน�ำหลักฐานดังกล่าวไปแสดงต่อคณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
เมื่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้มีค�ำสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ขีดฆ่าชื่อออก
พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก�ำกับไว้ แล้วแจ้งค�ำสั่ง        
ให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานจากเจ้าบ้าน
กรณีที่เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายน�ำส�ำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานอื่นใด
ไปแสดงต่อคณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง หากพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นมิได้มีชื่อ
อยูใ่ นทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ มีคำ� สัง่ ถอนชือ่ ออกจากบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิ
เลือกตั้ง โดยให้ขีดฆ่าชื่อออก พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและให้ประธานกรรมการ
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก�ำกับไว้ และให้มีการบันทึกการถอนชื่อไว้ในรายงานเหตุการณ์
ประจ�ำที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ด้วย
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค�ำสั่งถอนชื่อบุคคลใด
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือนายทะเบียนอ�ำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีค�ำสั่งถอนชื่อบุคคล
ใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐานแสดง
ว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นค�ำร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
วินิจฉัยโดยเร็ว ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สุดส�ำหรับ
การเลือกตั้งครั้งนั้น
กรณีทคี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีคำ� วินจิ ฉัยให้เพิม่ ชือ่ บุคคลใด
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ด�ำเนินการเพิ่มชื่อโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเพิ่มชื่อตามข้อ 6.3 กรณีได้
รับแจ้งค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มชื่อก่อนวันเลือกตั้ง          
หรือในวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 83 ถึงข้อ 87)
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8. การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดแม้ค�ำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับทราบค�ำพิพากษานั้นแล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้ม      ี
การบันทึกลงในทะเบียนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และให้แจ้งผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางเพื่อหมายเหตุ
การถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นประจ�ำทุกเดือน
เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดแล้ว ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพื่อแจ้งให้นายทะเบียนอ�ำเภอ          
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภายหลังจากการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตัง้ บุคคลใดเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ หรือกรณีพบหมายเหตุการถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดผิดไปจากข้อเท็จจริง ให้ผู้อ�ำนายการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดด�ำเนินการปรับปรุง
ทะเบียนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อด�ำเนินการ
ปรับปรุงการถูก เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยใช้วิธีการ
บันทึกเพิ่มเติมหรือขีดฆ่าออก และให้บันทึกสาเหตุไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือนปี ก�ำกับไว้
(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 88 ถึงข้อ 89)

9. การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
และการจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่รับแจ้งเหตุและด�ำเนินการเกี่ยวกับ        
การรับแจ้งเหตุ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้เนื่องจาก
(๑ มีกิจธุระจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
(๒) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(๓) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(๔) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
(๕) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร
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(๖) ได้รับค�ำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
(7) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนด
ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/8 หรือท�ำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องระบุเลขประจ�ำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด ยื่นต่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในเขตท้องที่ด้วยตนเองหรือท�ำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
โดยต้องแจ้งเหตุภายใน ๗ วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน ๗ วันนับแต่วันเลือกตั้ง
กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งด�ำเนินการแจ้งเหตุจ�ำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนระยะเวลาที่ก�ำหนด
ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรับค�ำร้องตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ หรือหนังสือแจ้งเหตุดังกล่าว
ไว้พิจารณาเมื่อถึงก�ำหนดระยะเวลาที่ก�ำหนด และเมื่อพิจารณาแล้วหากเหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุ
อันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุ
การแจ้งเหตุจ�ำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 62 และข้อ 65)

เมื่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับการแจ้งเหตุและเห็นว่าเป็นเหตุอันสมควรที่
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้บันทึกการแจ้งเหตุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในช่องหมายเหตุและลงลายมือ
ชื่อ วัน เดือน ปี ก�ำกับไว้ กรณีเห็นว่าไม่เป็นเหตุอันสมควรที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น
ทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเหตุและเก็บหนังสือแจ้งเหตุนั้นไว้เป็นหลักฐาน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ได้รับแจ้งค�ำร้องดังกล่าว มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดภายใน 30 วันนับแต่
วันเลือกตั้ง และให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดพิจารณาค�ำร้องให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่
ได้รับค�ำร้อง
(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 63 และข้อ 64)

เมื่ อ นายทะเบี ย นอ� ำ เภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ชุ ด ที่
คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
จากผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้ด�ำเนินการจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งแล้วแต่นายทะเบียนอ�ำเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุอันสมควร ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙ จ�ำนวน 4 ชุด และให้ด�ำเนินการดังนี้
(๑) ชุดที่ 1 ส�ำหรับส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
(2) ชุดที่ 2 มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ�ำนวยการเขตของกรุงเทพมหานครเก็บไว้
เป็นหลักฐาน
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(๓) ชุดที่ 3 มอบหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิน่ ปิดประกาศไว้ ณ ทีท่ ำ� การองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๔) ชุดที่ 4 มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ�ำนวยการเขตของกรุงเทพมหานคร
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้านหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน          
หรือปิดประกาศไว้ ณ เขตชุมชนหนาแน่นเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น
ให้ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูล
หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลทางอินทราเน็ต หรือทางอินเทอร์เน็ต
การจัดท�ำบัญชีรายชื่อดังกล่าว มิให้ระบุเลขประจ�ำตัวประชาชน ยกเว้นชุดที่ 1 และชุดที่ 2
เมื่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้ด�ำเนินการจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทีไ่ ม่ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ และมิได้แจ้งเหตุทไี่ ม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนนั้ ไม่ใช่เหตุอนั สมควร
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙) แล้ว ให้ส่งมอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียง
ลงคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตัง้ คืนผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดเพือ่ เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานต่อไป
ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค�ำร้องตามแบบ ส.ถ/ผ.ถ. ๑/๑๐ พร้อมหลักฐานต่อผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เมื่อผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับค�ำร้องแล้วให้ตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชุดที่ได้รับคืนจากนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น และตรวจสอบจาก
ต้ น ขั้ ว บั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ใช้ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนว่ า ผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง นั้ น ได้ ไ ปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง จริ ง หรื อ ไม่
หรือตรวจสอบหลักฐานที่ผู้ร้องน�ำมาแสดงว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
แต่ ได้แจ้งเหตุความจ�ำเป็นซึง่ เป็นเหตุอนั สมควร โดยให้ผอู้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดพิจารณาด�ำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง
ในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบแล้วพบว่า
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริง ให้ด�ำเนินการแก้ไขโดยขีดฆ่าชื่อผู้ถูกจ�ำกัดสิทธินั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้น
ไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙) ชุดที่ 1 ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดเก็บรักษาไว้
และแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำร้องหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบ พร้อมทั้งแจ้งไปยังหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อให้ด�ำเนินการแก้ไขในชุดที่ 2 และฐานข้อมูลโดยเร็ว แต่หาก
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้แจ้งผู้ยื่นค�ำร้องโดยเร็ว
(ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 66 และข้อ 67)
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ตารางตรวจติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ล�ำดับ
ที่

ระเบียบฯ

ห้วงเวลา
ด�ำเนินการ

ระยะเวลาตาม
กฎหมาย

ผลการ
ด�ำเนินงาน

ข้อ 16
ข้อ 20

ภายในวันที่
........................

ก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า
25 วัน

ด�ำเนินการแล้ว
ยังไม่ด�ำเนินการ

2

จัดท�ำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร ข้อ 71
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ภายในวันที่
........................

ก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า
30 วัน

ด�ำเนินการแล้ว
ยังไม่ด�ำเนินการ

3

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นลงนามในประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และปิดประกาศ

ข้อ 71
วรรคสอง

ภายในวันที่
........................

ก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า
25 วัน

ด�ำเนินการแล้ว
ยังไม่ด�ำเนินการ

ข้อ 74

ภายในวันที่
........................

ก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า
15 วัน

ด�ำเนินการแล้ว
ยังไม่ด�ำเนินการ

ข้อ 77,78 ภายในวันที่
ข้อ 87,85 ........................

ก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า
10 วัน

ด�ำเนินการแล้ว
ยังไม่ด�ำเนินการ

1

ภารกิจ/กิจกรรม
จัดท�ำร่างประกาศก�ำหนดหน่วยเลือกตั้ง       
และที่เลือกตั้งเสนอต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและให้
ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก�ำหนด
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามมติ  
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4

ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

5

เพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ

6

เพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ
กรณีการจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง      
ข้อ 76
มีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า       
ข้อ 83
มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อ
ประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ

ก่อนหรือหลัง
การประกาศ
บัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ครั้งที่ 1
........................

7

ข้อ 61
8

วันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ภายใน 7 วัน
ก่อนวันเลือกตั้ง
ภายใน 7 วัน
ครั้งที่ 1
........................ นับแต่วันเลือกตั้ง

ด�ำเนินการแล้ว
ยังไม่ด�ำเนินการ

ด�ำเนินการแล้ว
ยังไม่ด�ำเนินการ
ด�ำเนินการแล้ว
ยังไม่ด�ำเนินการ
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แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
แบบพิมพ์ทใี่ ช้ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่
ของนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น มีทั้งสิ้น 9 แบบ มีดังนี้
ส.ถ./ผ.ถ. 1/5
ส.ถ./ผ.ถ. 1/6
ส.ถ./ผ.ถ. 1/7
ส.ถ./ผ.ถ. 1/8
ส.ถ./ผ.ถ. 1/9

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
แบบค�ำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ
ทีไ่ ม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ หรือแจ้งเหตุทไี่ ม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ แล้วแต่เหตุนนั้
มิใช่เหตุอันสมควร
ส.ถ./ผ.ถ. 1/10 แบบค� ำ ร้ อ งขอแก้ ไขบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ ไ ม่ ไ ปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
ส.ถ./ผ.ถ. 3/1 ประกาศก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 3/2 ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 3/3 ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น แจ้งรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน
(ส.ถ./ผ.ถ. 1/6)

เมื่อ กกต.ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้นายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ลงนาม
ในประกาศบัญชีรายชื่อฯ และปิด
ประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
25 วัน จานวน 6 ชุด (ส.ถ./ผ.ถ. 1/5)

เมื่อ กกต.ท้องถิ่น ให้ความเห็น
แล้วให้ ผอ.กต.ท้องถิ่น
ลงลายมือชื่อ
ในประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้ง

ปิดประกาศก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 25 วัน

นายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียน
ท้องถิ่นจัดทาประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอให้
กกต.ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

การจัดทาบัญชีรายชื่อฯ มีความผิดพลาด
ให้เพิ่มชื่อหรือถอนชื่อแล้วแต่กรณี

ผอ.กต.ท้องถิ่น โดยความเห็นชอบ
ของ ผอ.กต.จว. ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ง

กกต.ท้องถิ่นเห็นว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
แจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องหรือเจ้าบ้าน ภายใน 3 วัน

แจ้งให้ผู้ยื่น
คาร้อง
หรือเจ้าบ้าน
ทราบภายใน
3 วัน

รายงาน กกต.
ท้องถิ่นเพื่อ
พิจารณา

ให้เพิ่มชื่อด้วยวิธี
พิมพ์ชื่อเพิ่มเติม
ต่อท้ายใบสุดท้าย
ของบัญชีรายชื่อ
ฯ
กกต.ท้องถิ่นเห็นว่า
เป็นผู้มีสิทธิ ลต. ให้มี
คาสั่งเพิ่มชื่อและแจ้ง
คาสั่งไปยังนาย
ทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
และผู้ยื่นคาร้อง
หรือเจ้าบ้าน
ภายใน 3 วัน

เป็นผู้ไม่มีสิทธิ

เป็นผู้มีสิทธิ

ผู้มีสิทธิ/เจ้าบ้าน ยื่นคาร้องต่อนายทะเบียน
อาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 10 วันเพื่อพิจารณา
(ส.ถ./ผ.ถ. 1/7)

การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นายทะเบียนอาเภอ/
นายทะเบียนท้องถิ่นจัดทาร่าง
ประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 3/1)
เสนอ กกต.ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

วันเลือกตั้ง (ส.ส1/1)

ผอ.กต.ท้องถิ่น โดยความเห็นชอบ
ของ ผอ.กต.จว. ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง

กกต.ท้องถิ่นเห็นว่าเป็น
ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งให้มี
คาสั่งถอนชื่อ และแจ้ง
คาสั่งไปยัง
นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
แล้วแจ้งคาสั่งให้ผู้ยื่นคา
ร้องและเจ้าบ้านโดยเร็ว

รายงาน กกต.
ท้องถิ่นเพื่อ
พิจารณา

เป็นผู้มีสิทธิ

กกต.ท้องถิ่นเห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง
ให้แจ้งคาสั่งไปยังนายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น และแจ้งให้
ผู้ยื่นคาร้องทราบภายใน 3 วัน

แจ้งให้ผู้ยื่น
คาร้องและ
เจ้าบ้าน
ทราบภายใน
3 วัน

ให้ถอนชื่อผู้นั้น
ออกจากบัญชี
รายชื่อฯ โดยให้
ดาเนินการ
ขีดฆ่าชื่อออก

เป็นผู้ไม่มีสิทธิหรือมิได้
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ผู้มีสิทธิ/เจ้าบ้านยื่นคาร้องต่อ
นายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน
เพื่อพิจารณา (ส.ถ./ผ.ถ.1/7)

การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

บทบาทหน้าที่นายทะเบียนอาเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น

๑๘

ภายหลังจากการประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ลต. และศาลมีคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิ ลต.เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงการเพิกถอนสิทธิ
ลต.หรือพบหมายเหตุการถูกเพิกถอน
สิทธิ ลต.ผิดไปจากข้อเท็จจริงให้
ผอ.กต.จว.ปรับปรุงทะเบียนการเพิก
ถอนสิทธิ ลต.และแจ้งให้
นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นปรับปรุงการถูก
เพิกถอนสิทธิ ล.ต. ในบัญชีผู้มีสิทธิ
ลต. ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ให้ ผอ.กต.จว. แจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง ให้ ผอ.กต.ท้องถิ่น
เพื่อแจ้งนายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการตรวจสอบและจัดทาบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลธ.กกต. บันทึกในทะเบียนผู้ถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งแจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิกถอน
สิทธิ ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางเพื่อ
หมายเหตุในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ศาลแจ้งคาพิพากษาเพิกถอนสิทธิถึง
กกต. แม้คาพิพากษายังไม่ถึงที่สุด

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
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