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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนของ
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสํารอง
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งและกรรมการประจําหน่ว ยเลือกตั้งสํารอง
และแบบพิมพ์ประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕
มาตรา ๑๐ (๒) มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติค ณะกรรมการการเลือกตั้ งในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวัน ที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบีย บเกี่ย วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น หรื อ ผู้บ ริ หารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้ว ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ของแต่ ล ะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นและหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๔ โดยพิจารณาจํานวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากประกาศจํานวนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งโดย
(๑) ต้องพยายามให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด
(๒) ให้แ บ่งพื้นที่ข องแต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกัน ในเขตเทศบาลหรือเขตชุมชนหนาแน่น
อาจกําหนดให้ใช้แนวเขตภูมิประเทศ เช่น ถนน ตรอกหรือซอย คลองหรือแม่นํ้าเป็นแนวเขตของ
เขตเลือกตั้งได้
(๓) คํานึงถึงตําบลที่มีจํานวนราษฎรมากที่สุดเป็นหลัก
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(๔) คํานึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน
(๕) คํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน
ในการดําเนิน การแบ่ง เขตเลือกตั้ง ให้ค ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนิน การ
แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อยสามรูปแบบ โดยในแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดประกอบด้วย
(ก) แผนที่ภาพสีที่แ สดงมาตราส่วนมาตรฐานที่มีร ายละเอีย ดแสดงความแตกต่างระหว่าง
เขตเลือกตั้งได้อย่างชัดเจน
(ข) ตรวจสอบความถูกต้องของการบรรยายแนวเขตโดยรอบพื้นที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
(ค) ทุกรูปแบบต้องมีจํานวนประชากรในเขตเลือกตั้งใกล้เคีย งกัน โดยผลต่างของประชากร
ระหว่างเขตเลือกตั้งไม่ค วรเกิน ร้อยละสิบ ยกเว้น การแบ่ง เขตเลือกตั้งที่มีเหตุจําเป็น หรือมีข้อจํากัด
ต้องระบุเหตุผลโดยละเอียดไว้ด้วย เช่น ถูกจํากัดด้วยลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น
(ง) ประกาศให้ ประชาชนในเขตองค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ทราบ โดยปิด ประกาศไว้ใ น
ที่เปิดเผยที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่เห็นสมควร รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบทางสื่อชนิด ต่าง ๆ ตามที่เห็น สมควร เพื่อเปิด โอกาสให้ประชาชนมีส่ว นร่ว มใน
การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิด เห็น
และข้อเสนอแนะ ให้ทําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ภายในสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
เพื่อประโยชน์ในการแบ่ง เขตเลือกตั้งคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจําจังหวัด อาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อช่ว ยเหลือในการแบ่งเขตเลือกตั้ง รวมทั้งอาจให้หน่ว ยงานหรือบุคคลเข้าร่ว ม
แสดงความคิดเห็นด้วยก็ได้”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น หรื อ ผู้บ ริ หารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ม โดยระเบี ย บคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้ว ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดส่งร่างประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง และแผนที่
ประกอบพร้อมทั้งเสนอความเห็น โดยเรีย งลําดับตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สําหรับการเลือกตั้งครั้งใดไว้แ ล้ว และในการเลือกตั้งครั้งต่อมา หากไม่มีการเปลี่ย นแปลงเขตพื้น ที่
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
หรือไม่มีความจํา เป็น ต้องเปลี่ย นแปลงเขตเลือกตั้ง ให้ใ ช้เขตเลือ กตั้งที่ ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ได้ประกาศไว้แล้ว มาใช้เป็นเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
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กรณีได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ใดได้รับการพิจารณา
เสนอจัด ตั้ง หรือ เปลี่ย นแปลงฐานะก็ใ ห้คณะกรรมการการเลือ กตั้งประจํา จังหวัด จัด เตรี ย มการแบ่ ง
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตามระเบียบนี้ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งไว้เป็นการล่วงหน้า”
ข้อ ๕ ให้เ พิ่มความดัง ต่อไปนี้ เป็น ข้อ ๕๑/๑ ของระเบีย บคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๕๑/๑ การแต่งตั้งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสํารองตามความในข้อ ๕๑ วรรคสอง
ของระเบีย บคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้ว ยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในท้ องถิ่ น ใดมีก ารแข่ ง ขัน ทางการเมื องสู ง มีก ารร้อ งเรี ย นเป็ น จํ า นวนมากหรือ จาก
สถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ กรรมการประจํ า หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง อาจไม่ ม าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ใด ๆ
ที่สุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่ว ยเลือกตั้ง ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการแต่งตั้งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสํารอง
(๒) จํานวนของกรรมการประจําหน่ว ยเลือกตั้งสํารอง ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากเหตุตาม (๑) จํานวน
หน่วยเลือกตั้งและจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นฐานประกอบการพิจารณา
(๓) การแต่งตั้งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสํารอง ให้หลีกเลี่ยงการแต่งตั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิด
หรือญาติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเมื่อแต่งตั้งแล้วให้จัดอบรมกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสํารอง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในวันรับมอบวัสดุอุปกรณ์และวันเลือกตั้งได้
(๔) ในวั น รั บ มอบวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวั น เลื อ กตั้ ง ให้ ก รรมการประจํ า หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง สํ า รอง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ศูนย์อํานวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสถานที่อื่น
ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด และหากหน่วยเลือกตั้งใดกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งไม่มาปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสํารองดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่แทน”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๘๙ ของระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๘๙ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑๕) จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ถ้าไม่มีผู้ใด
ร้องคัดค้าน และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
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(๑) เขตเลือกตั้งใดที่มีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้หนึ่ง คนให้ผู้สมัคร
ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
(๒) เขตเลือกตั้งใดที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด
เรียงตามลําดับจนครบจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗ หรือ ส.ถ. ๑๗/๑ หรือ ส.ถ. ๑๗/๒ แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดแจ้งผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๘
กรณี ค ณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจํา จังหวัด ได้รับ เรื่ องร้ องคั ด ค้ านเกี่ย วกับ การเลือ กตั้ ง
หรือการนับคะแนนเลือกตั้งและยังดําเนิน การสืบสวนสอบสวนไม่แ ล้วเสร็จ ให้ร ายงานประกาศผล
การนั บคะแนนเลื อกตั้ ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๕) ให้ ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ งเพื่ อพิ จารณาประกาศผล
การเลือกตั้ง ส่วนเรื่องร้องคัดค้านที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้รีบดําเนินการต่อไปตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด
กรณีที่มีคําสั่งให้เลือกตั้งใหม่ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒ หรือ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ แล้วแต่กรณี
กรณี ที่ มี ก ารร้ อ งคั ด ค้ า นและคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ม ติ ใ ห้ ป ระกาศผลการเลื อ กตั้ ง
ตามกําหนดระยะเวลาของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง อํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้ดําเนินการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗/๓ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง”
ข้อ ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๒๐๐ ของระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๐๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอําเภอ กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง กรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งสํารอง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับค่าตอบแทนตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดตามอัตราบัญชีค่าตอบแทน
ซึ่ง คณะกรรมการการเลื อกตั้ งกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ โดยคํานึ งถึงอํานาจหน้าที่ความรับผิ ดชอบและ
ความแตกต่างของปริมาณงานในการดําเนินการเลือกตั้ง”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกแบบพิมพ์ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗, ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗/๑, ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗/๒ และ
ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗/๓ ในข้อ ๒๐๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้แบบพิมพ์ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗, ส.ถ. ๑๗/๑, ส.ถ. ๑๗/๒
และ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗/๓ ตามที่แนบท้ายระเบียบนี้แทน
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งไปแล้วก่อนที่ระเบียบ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จมิให้นําการดําเนินการที่เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบฉบับนี้ไปใช้บังคับ โดยให้ดําเนินการตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้ดําเนินการจัดการเลือกตั้งไปแล้วก่อนที่ร ะเบีย บ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับและยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ มิให้นําบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามระเบียบนี้ไปใช้บังคับ โดยให้ใช้บัญชีอัตราค่าตอบแทนตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๑ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ใดมิได้ตั้งงบประมาณไว้หรือมีงบประมาณไม่เพีย งพอ
ให้ใช้บัญ ชี อัต ราค่าตอบแทนบุ คคลที่ได้รั บแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติห น้าที่ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

บัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

ลําดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
นายอําเภอ/ผู้อํานวยการเขต
นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น
อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง (ผอ.ปน.)
(๑) วันอบรม

ค่าตอบแทนรายเดือน/บาท
กําหนดตามจํานวนหน่วยเลือกตั้ง
ตั้งแต่
๒๐๑
๑-๑๐
๑๑-๒๐๐
หน่วย
หน่วย
หน่วย
ขึ้นไป
๓,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐

เพิ่มขึ้น
หน่วยละ
๓๐ บาท

ค่าตอบแทน
รายวัน/บาท
ขั้นต่ํา-ขั้นสูง

๘,๗๐๐

-

-

๘,๒๐๐

-

-

๘,๒๐๐

-

-

๓๕๐

-

๒,๕๐๐
๒,๕๐๐
-

-

๘,๒๐๐
๘,๒๐๐
-

-

-

-

๓๐๐-๔๐๐

(๒) วันรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

-

-

-

๒๕๐- ๔๐๐

(๓) วันเลือกตั้ง/วันลงคะแนน

-

-

-

๓๕๐-๖๕๐

(๔) กรณีผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้งในท้องที่
ห่างไกลซึ่งมีความจําเป็นต้องพักค้างคืนเพื่อรอรับมอบ
วัสดุอุปกรณ์หรือต้องส่งผลคะแนนในวันเลือกตั้งให้
ได้รับค่าพาหนะและค่าที่พัก

๘

กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) กรรมการ
ประจําหน่วยสํารอง
(๑) วันอบรม

-

-

-

๓๐๐-๔๐๐

(๒) วันรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

-

-

-

๒๕๐-๔๐๐

(๓) วันเลือกตั้ง/วันลงคะแนน/วันนับคะแนน

-

-

-

๓๕๐-๖๕๐

(๔) กรณีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งในท้องที่
ห่างไกลซึ่งมีความจําเป็นต้องพักค้างคืนเพื่อรอรับมอบ
วัสดุอุปกรณ์หรือต้องส่งผลคะแนนในวันเลือกตั้งให้
ได้รับค่าพาหนะและค่าที่พัก

ค่าพาหนะ
รายวัน/บาท

ค่าที่พัก

๑๐๐-๓๐๐

เท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน
อัตราที่
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กําหนด

๑๐๐-๓๐๐

เท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน
อัตราที่
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กําหนด

หมาย
เหตุ

-๒-

ลําดับ

๙

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน/บาท
กําหนดตามจํานวนหน่วยเลือกตั้ง
ตั้งแต่
๒๐๑
๑-๒๐
๒๑-๒๐๐
หน่วย
หน่วย
หน่วย
ขึ้นไป

ค่าตอบแทน
รายวัน/บาท
ขั้นต่ํา-ขั้นสูง

ค่าพาหนะ
รายวัน/บาท

ค่าที่พัก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง (รปภ)
และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง
(๑) วันอบรม

-

-

-

๓๐๐-๔๐๐

-

(๒) วันรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

-

-

-

๒๕๐-๔๐๐

-

(๓) วันเลือกตั้ง/วันลงคะแนน

-

-

-

๓๕๐-๖๕๐

-

(๔) กรณี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่
เลือกตั้งในท้องที่ห่างไกลซึ่งมีความจําเป็นต้องพักค้าง
คืนเพื่อรอรับมอบวัสดุอุปกรณ์หรือต้องส่งผลคะแนนใน
วันเลือกตั้งให้ได้รับค่าพาหนะและค่าที่พัก

๑๐๐-๓๐๐

หมาย
เหตุ

เท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน
อัตราที่
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น.
กําหนด

หมายเหตุ

๑. บุคคลลําดับที่ ๑-๕ บุคคลใดได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งในคราว
เดียวกันหลายตําแหน่ง ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพียงตําแหน่งเดียว
ส่วนบุคคลตามลําดับที่ ๖-๙ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจําเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่หลายตําแหน่ง
หรือหลายหน้าที่ในการเลือกตั้งคราวเดียวกันให้บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนได้ทุกตําแหน่งหรือทุกหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ต้องเป็น
กรณีการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่แตกต่างกันหรือไม่ซ้ําซ้อนในวันหรือเวลาเดียวกัน
๒. การกํา หนดอัตราค่าตอบแทนรายวันขั้นต่ํ า-ขั้นสูง รวมทั้งการพิจารณาแต่ง ตั้งบุคคลกรณีมีความจําเป็นให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
๓. กรณี มี ก ารสั่ ง ให้ นั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ ให้ ค ณะกรรมการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเช่ น เดี ย วกั บ อั ต รา
ค่าตอบแทนของ กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดอัตราค่าที่พักของผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจําหน่วย
เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง ที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลซึ่งมีความจําเป็นต้องพักค้างคืนเพื่อรอรับมอบวัสดุอุปกรณ์
หรือต้องส่งผลคะแนนในวันเลือกตั้ง

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
ตามที่ ได้ มี การเลื อกตั้ ง (สมาชิ กสภา/ผู้ บริ หารท้ องถิ่ น) กรณี (ครบวาระ/ยกฐานะ/แทนตํ าแหน่ งที่ ว่ าง)
จํานวน ......... คน เมื่อวันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. .... นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ (๑๓)
แห่ งพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้ วยคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๙๕ แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ การเลื อกตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น หรือผู้บริ หารท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้ อ ๑๘๙ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ ... เดือน
............. พ.ศ. .... คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
ลําดับที่

เขตเลือกตั้งที่

ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง

หมายเหตุ

ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .......
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ)..........................................
(........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเหตุ ๑. กรณีเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นคําในวงเล็บคําว่า “(ครบวาระ/ยกฐานะ/แทนตําแหน่งที่ว่าง)” ให้ใช้ความตามเหตุของการ
จัดการเลือกตั้ง ได้แก่ กรณีครบวาระ กรณียกฐานะ โดยกรณีผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุ การตาย ลาออก หรือขาด
คุณสมบัติ ฯลฯ นั้น ไม่ต้องระบุความในวงเล็บ และไม่ต้องระบุจํานวนผู้บริหารท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง
๒. กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คําในวงเล็บคําว่า “(ครบวาระ/ยกฐานะ/แทนตําแหน่งที่ว่าง)” ให้ใช้ความตามเหตุ
ของการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่ กรณีครบวาระ กรณียกฐานะ และกรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยระบุจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง

ส.ถ. ๑๗/๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่น)
อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
(บางส่วน)
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ( สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ) กรณี (ครบวาระ/ยกฐานะ/แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง)
จํานวน ..... คน เมื่อวันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. .... นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ (๑๓)
แห่ งพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้ วยคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๙๕ แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ การเลื อกตั้ง สมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือผู้บริ หารท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้ อ ๑๘๙ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ ... เดือน
............. พ.ศ. .... คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง (บางส่วน) ดังนี้
ลําดับที่

เขตเลือกตั้งที่

ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง

หมายเหตุ

ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. .......
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ)........................................
(........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเหตุ ๑. แบบ ส.ถ. ๑๗/๑ ใช้ได้เฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งได้ไม่
ครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น เช่น เทศบาลตําบลที่มี ๒ เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เขตเลือกตั้งละ ๖ คน แต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งได้เพียงบางส่วน เช่น จํานวน ๔ คน เป็นต้น
๒. คําในวงเล็บคําว่า “(ครบวาระ/ยกฐานะ/แทนตําแหน่งที่ว่าง)” ให้ใช้ความตามเหตุของการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่ กรณี
ครบวาระ กรณียกฐานะ และกรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยระบุจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง

ส.ถ. ๑๗/๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่น)
อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
(เพิ่มเติม)
ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาท้องถิ่น) (ใหม่หรือเพิ่มเติม) จํานวน ....... คน เมื่อวันที่ ........ เดือน ...............
พ.ศ. .... นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ (๑๓)
แห่ งพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้ วยคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๙๕ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ การเลื อกตั้ ง สมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือผู้บริ หารท้อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้ อ ๑๘๙ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ ... เดือน ............. พ.ศ. ....
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศผลการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ดังนี้
ลําดับที่

เขตเลือกตั้งที่

ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง

หมายเหตุ

ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. .......
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ)........................................
(........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเหตุ ๑. แบบ ส.ถ. ๑๗/๒ ใช้เฉพาะการเลือกตั้ง ส.ถ. ที่มีผลสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งไปบางส่วน ตามแบบ ส.ถ. ๑๗/๑ เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งใหม่หรือเพิ่มเติมใน
ส่วนของจํานวนที่ขาด จึงต้องประกาศผลเพิ่มเติม
๒. คําในวงเล็บคําว่า “(ใหม่หรือเพิ่มเติม)” ให้ใช้ความตามเหตุของการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่ ใหม่หรือเพิ่มเติมกรณีครบ
วาระ ใหม่หรือเพิ่มเติมกรณียกฐานะ และใหม่หรือเพิ่มเติมกรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยระบุจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗/๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................
ตามที่ ได้ มี การเลื อกตั้ ง (สมาชิ กสภา/ผู้ บริ หารท้ องถิ่ น) กรณี (ครบวาระ/ยกฐานะ/แทนตํ าแหน่ งที่ ว่ าง)
จํานวน ....... คน เมื่อวันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. .... นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ (๑๓)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง อํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๔๙ และข้อ ๑๘๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ .../....
เมื่อวันที่ ... เดือน ............. พ.ศ. .... คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
ลําดับที่

เขตเลือกตั้งที่

ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง

หมายเหตุ

ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ........
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ)........................................
(........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเหตุ ๑. กรณีเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นคําในวงเล็บคําว่า “(ครบวาระ/ยกฐานะ/แทนตําแหน่งที่ว่าง)” ให้ใช้ความตามเหตุของการ
จัดการเลือกตั้ง ได้แก่ กรณีครบวาระ กรณียกฐานะ โดยกรณีผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุ การตาย ลาออก หรือขาด
คุณสมบัติ ฯลฯ นั้น ไม่ต้องระบุความในวงเล็บ และไม่ต้องระบุจํานวนผู้บริหารท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง
๒. กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คําในวงเล็บคําว่า “(ครบวาระ/ยกฐานะ/แทนตําแหน่งที่ว่าง)” ให้ใช้ความตามเหตุ
ของการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่ กรณีครบวาระ กรณียกฐานะ และกรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยระบุจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีการ
เลือกตั้ง

