
 
  
  
   
 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
มีจ านวน 9 ฉบับ ดังนี้ 
 1. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 2. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 3. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็น
พยานโดยไม่ด าเนินดดี พ.ศ. 2563 
 4. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจาก
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. 2563 
 5.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 6. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2563 
 7. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2562 
 8. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 
 9. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดีเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 
โดยระเบียบดังกล่าวมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 

 1. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออ านวย 
 ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  1. หน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องแจ้งเรื่อง
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบก่อนด าเนินการ โดยต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ ห้ามมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจัดยานพาหนะ
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อ ๔) 
 2. หน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะต้องด าเนินการปิดประกาศหรือแผ่นป้ายที่ยานพาหนะ
ให้ชัดเจนว่า เป็นยานพาหนะของหน่วยงานใดและจัดไว้ส าหรับรับและส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(ข้อ ๕) 
 3. ห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะกระท าการใดเพ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด 
(ข้อ 6)  
 

/ระเบียบ... 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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 2. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  1. การน าค่าใช้จ่ายในการหาเสียงมารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ข้อ 6) 
  ผู้สมัครผู้ใดที่หาเสียงเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ ต้องน าค่าใช้จ่ายในการหาเสียง
มาคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครด้วย 
  (1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ด าเนินการหาเสียงเลือกตั้ง
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
  (๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง  
 2. พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งได้ โดยพรรคการเมืองต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ และให้ถือเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของผู้สมัครนั้นด้วย (ข้อ 7) 
 3. การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด สามารถใช้
วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบ หรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลด าเนินการ
แทนได้ ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล์ เอสเอ็มเอส และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท (ข้อ 8)   
 4. ข้อก าหนดในการหาเสียงเลือกตั้ง  
   ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าของตัวผู้สมัคร ชื่อของ
พรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติ
เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิต
ไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนด้วย โดยการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ในการหาเสียง
เลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้  
(ข้อ 9) 
 5. ผู้ช่วยหาเสียง (ข้อ 15 - 16) 
   - ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงเพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ ง 
ให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทน รวมทั้งหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามแบบที่ก าหนด ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบก่อนวันด าเนินการ ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเก็บรวบรวม
เอกสารที่ผู้สมัครแจ้งมานั้นไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
 
 

/การหาเสียง... 
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  - การหาเสียงเลือกตั้งของผู้ช่วยหาเสียง ผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้ช่วยหาเสียง และให้ผู้สมัครต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือในการ
หาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า  ในกรณีผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทน 
จะด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้มิได้ 
 6. การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  
(ข้อ 17 - 21) 
 - ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดท าและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดท าและติด
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) จัดท าและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร 
และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร 
 (๒) จัดท าและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร 
และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร 
 7. ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  ผู้สมัคร
สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง 
สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล 
ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
 8. กรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือการน าภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
 9. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการ
ประกาศก าหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
  (1) จ านวนของประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ที่ผู้สมัครจัดท าได ้
 (2) หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
หาเสียงเลือกตั้ง 
 (3) สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง 
 10. จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินห้าเท่าของจ านวน
หน่วยเลือกตั้ง และจ านวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินสามเท่าของจ านวน
หน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับกรณีการเลือกตั้งเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินสิบเท่าของจ านวน
หน่วยเลือกตั้ง และจ านวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินห้าเท่าของจ านวน 
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หน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องไม่เกินจ านวน
ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนด  
 11. ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง (ข้อ 22 - 23) 
  - ห้ามผู้สมัครด าเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ ใดด าเนินการน าสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาเก่ียวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
  - ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง
ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ 
  (๒) แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่
ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน 
 (๓) ใช้พาหนะต่าง ๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบ 
 (๔) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยค าที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพ้ืนที่ 
 (๕) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติ
ประเพณีต่าง ๆ 
 (๖) หาเสียงเลือกตั้งโดยน าชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์ ค าขวัญ 
หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น 
   (๗) จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 
 3. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
 โดยไม่ด าเนินดดี พ.ศ. 2563  
 
 1. บุคคลที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานต้องมีลักษณะ ดังนี้ (ข้อ 5) 
  (๑) มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง  
  (๒) สมัครใจให้ถ้อยค า แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระท าความผิด
ของผู้กระท าความผิดคนอ่ืนที่เป็นตัวการส าคัญ และถ้อยค า เบาะแสหรือข้อมูลดังกล่าวสามารถที่จะใช้เป็น
พยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดนั้น  
  (๓) ยืนยันว่าจะไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลตามที่ได้ให้ถ้อยค า แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไว้ 
 2. ผู้มีสทิธิเสนอให้กันบุคคลไว้เป็นพยาน (ข้อ 6) 
   ได้แก่ (1) คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน (2) บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งแต่งตั้งหรือมอบหมาย (3) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (4) เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (5) คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง (6) กรรมการการเลือกตั้ง 
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 3. ผู้มีอ านาจลงมติให้กันบุคคลไว้เป็นพยาน (ข้อ 7) 
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มีอ านาจลงมติเห็นสมควร หรือไม่เห็นสมควร) 

 - ผู้ถูกกันไว้เป็นพยานอาจร้องขอให้คณะกรรมการจัดให้มีการคุ้มครองตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการคุ้มครองพยานได้ (ข้อ 8) 

 
 4. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงาน 
 ตามหน้าที่ พ.ศ. 2563  
 
 1. บุคคลผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ (ข้อ 6) 
  (1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง (๒) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๓) ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (๔) พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (๕) คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง หรือระเบียบ ประกาศ ค าสั่งของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ (๖) คณะบุคคลหรือบุคคล
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่จากคณะบุคคลหรือบุคคลตาม (๕) ตามระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่งของคณะกรรมการหรือเลขาธิการ และให้รวมถึงบุคคลตาม (1) ถึง (6) ที่ได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วด้วย 
 2. การยื่นค าขอรับความช่วยเหลือ (ข้อ 8) 
  ให้บุคคลตามข้อ ๖ ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือต่อบุคคล ดังต่อไปนี้  
  (๑) เลขาธิการ ในกรณีผู้ถูกด าเนินคดีปฏิบัติงานที่ส านักงาน  
  (๒) ผู้อ านวยการ ในกรณีผู้ถูกด าเนินคดีปฏิบัติงานที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด  
  (๓) เลขาธิการ ในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่อาจยื่นที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดได ้
 3. การพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือ (ข้อ 8 วรรคสามและวรรคสี่) 
  เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าที่ถูกด าเนินคดีนั้นเป็นการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติ หรือการมอบหมายของคณะกรรมการ
หรือเลขาธิการ โดยไม่ปรากฏหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และคณะกรรมการ
หรือส านักงานมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง ก็ให้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าว ในกรณีที่เลขาธิการหรือผู้อ านวยการพิจารณาแล้วไม่อนุมัติ
ให้ความช่วยเหลือ ผู้ขอรับความช่วยเหลือสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบผลการพิจารณา 
 4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ข้อ 14 และข้อ 20) 
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ให้จ่ายจากเงินงบประมาณของส านักงานเท่าที่จ่ายจริง โดยเมื่อ
คดีถึงที่สุดแล้ว และผู้ถูกด าเนินคดีมีสิทธิได้รับชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่จ่ายไปคืนจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 
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ให้ผู้ถูกด าเนินคดีเรียกร้องเงินดังกล่าวและน าส่งคืนส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดตามที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ไม่เกินจ านวนที่ได้รับชดใช้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับชดใช้ ทั้งนี้ 
ผู้ถูกด าเนินคดีจะมอบให้ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เป็นผู้รับแทนก็ได้ 
 

 5. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561  
 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
 
 1. เจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนไต่สวน (ข้อ 6 และข้อ 7) 
  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขาธิการ หรือพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย การสืบสวน 
การสอบสวน การไต่สวน หรือการด าเนินคดี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรท้ายระเบียบนี้ หรือหลักสูตรอ่ืน  
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดเป็นเจ้าพนักงาน โดยเจ้าพนักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
  (1) สอดส่อง และรวบรวมข้อมูลหรือรายละเอียดอันเกี่ยวกับบุคคล เครือข่าย ภูมิประเทศ 
ความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของบุคคล พรรคการเมือง รวมทั้งข้อพิรุธอันควรสงสัยใด ๆ 
  (2) แสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะท าได้ 
  (3) สืบสวน สอบสวน ไต่สวน ด าเนินคดี และหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  (4) เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  (5) กรณีที่ต้องมีการค้น จับ คุมขัง เจ้าพนักงานอาจด าเนินการร่วมกับเจ้าพนักงานต ารวจ
หรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอ่ืน หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานต ารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอ่ืน
ด าเนินการก็ได้ 
 2. คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน (ข้อ 13 และข้อ 16) 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน โดยแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานตามข้อ ๖ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน และกรรมการสืบสวนและไต่สวน
อีกไม่น้อยกว่า 2 คน โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
  (๑) สืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
  (๒) ในกรณีที่การสืบสวนหรือไต่สวน มีความจ าเป็นต้องเปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนเลือกตั้ง
แล้วเสร็จ ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้มีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  
  (๓) เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า ถ้อยค าของบุคคลใดอาจเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน 
ให้เรียกบุคคลนั้นมาเป็นพยาน หรือกรณีบุคคลใดได้ครอบครองเอกสาร สิ่งของ ข้อมูลซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการสืบสวนหรือไต่สวน ให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร สิ่งของ ข้อมูลให้แก่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  
  (๔) เพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนหรือไต่สวน
กรณีมีเหตุต้องตรวจค้นให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให้ขอความร่วมมือกับ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าพนักงานอ่ืนที่มีอ านาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย  
  (๕) เรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายในการสืบสวนหรือไต่สวน 
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 3. ผู้มีสิทธิยื่นค าร้อง (ข้อ 23) 
  (๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
  (๒) การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ ผู้สมัครในระดับอ าเภอ ผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด 
หรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับประเทศ  
  (๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 
ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งนั ้น  
กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอในเขตเลือกตั้งนั้น  
  (๔) ค าร้องเก่ียวกับการออกเสียงประชามติ ได้แก่ ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น 
 4. การสืบสวน (ข้อ 42) 
  ในการสืบสวน ให้ด าเนินการตาม (๑) ถึง (๖) ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อก็ได้ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแส  
  (๒) บันทึกถ้อยค าบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  (๓) ขอทราบข้อเท็จจริง หรือขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานเอกชนหรือจากบุคคลใด ๆ มาประกอบการพิจารณา  
  (๔) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ  
  (๕) รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เก่ียวข้อง  
  (๖) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 5. การไต่สวน (ข้อ 51) 
  ในกรณีมีค ำร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏว่ำ มีกำรกระท ำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งปรำกฏว่ำมีผู้สมัครเป็นผู้กระท ำหรือรู้เห็นเป็นใจ
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำดังกล่ำว ถ้ำค ำร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏดังกล่ำวมีหลักฐำน
พอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ ให้ด ำเนินกำรไต่สวน 
 6. การสอบสวน (ข้อ 73) 
  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าต้องมีการสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุ
กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ให้คณะกรรมการด าเนินการให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการด าเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 7. คณะอนุกรรมการวินิจฉัย (ข้อ 74 และข้อ 77)  
  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการวินิจฉัย และอนุกรรมการวินิจฉัย 
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การสืบสวน การไต่สวน การบัญชี การตรวจสอบภายในหรือด้าน อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

/คณะ... 
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  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยมีอ านาจพิจารณาส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยปัญหา
หรือข้อโต้แย้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
 
 6. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2563 
  
 1. การร้องขอและการรายงานเหตุให้มีการคุ้มครอง 
  1.1 กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแสอาจได้รับอันตราย หรือถูกข่มขู่
คุกคามอันเนื่องมาจากการที่จะมาหรือได้มาเป็นพยาน หรือได้มาให้ข้อมูลหรือชี้เบาะแส เมื่อบุคคลดังกล่าว
หรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวร้องขอ คณะกรรมการอาจจัดให้บุคคลนั้น ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบนี้ 
(ข้อ 10) 
  1.2 วิธีการร้องขอ ให้พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส หรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคล
ดังกล่าว ยื่นค าร้องขอคุ้มครองพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอาจส่งค าร้องขอทางไปรษณีย์ (ข้อ 11) 
  1.3  การคุ้มครองพยานโดยไม่ต้องร้องขอ ในกรณีที่กรรมการ เลขาธิการ ผู้อ านวยการ หรือผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ให้มีอ านาจในการสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือด าเนินคดี พบเหตุอันควร
เชื่อว่าพยานอาจได้รับอันตราย หรือถูกข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากการที่จะมาหรือได้มาเป็นพยาน คณะกรรมการ
อาจจัดให้พยานได้รับการคุ้มครองโดยพยานไม่ต้องร้องขอ (ข้อ 15) 
 2. วิธีการให้การคุ้มครอง (ข้อ 20 - ข้อ 22) 
  - วิธีการให้การคุ้มครอง ต้องด าเนินการคุ้มครองด้วยความรอบคอบให้เหมาะสมแก่สถานะ
และสภาพของผู้รับการคุ้มครองและความส าคัญแห่งคดี โดยปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
  (๑) จัดส่งพนักงานหรือประสานเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไปสอดส่องดูแลเพื่อมิให้เกิดอันตราย
แก่ผู้รับการคุ้มครองเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม  
  (๒) จัดให้อยู่ในอารักขา  
  (๓) จัดให้อยู่หรือพักอาศัยในสถานที่ท่ีปลอดภัย  
  (๔) ปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่สามารถระบุตัว
ผู้รับการคุ้มครองได ้
  (๕) จัดให้มีการติดต่อ สอบถามความเป็นอยู่ หรือตรวจสถานที่ที่อยู่หรือที่พักอาศัยอย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งการอ านวยความสะดวกให้ผู้รับการคุ้มครองได้รับการติดต่อจากญาติและบุคคลที่ต้องการ  
  (๖) กรณีจ าเป็นให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวผู้รับการคุ้มครอง รวมทั้งการด าเนินการเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิม
ตามค าขอของผู้รับการคุ้มครองด้วย  
  (๗) ด าเนินการเพ่ือให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรม หรือด าเนินการใดเพ่ือให้ผู้รับการคุ้มครอง
สามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม  
  (๘) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่ผู้รับการคุ้มครองพึงได้รับ  
  (๙) วิธีการอ่ืนใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร  

/คณะกรรมการ... 
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  - คณะกรรมการอาจขอความร่วมมือไปยัง ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ หรือการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการคุ้มครองการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ 
  - เมื่อคณะกรรมการมีค าสั่งให้คุ้มครองพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแสใดแล้ว ให้แต่งตั้ง
และมอบหมายผู้ด าเนินการคุ้มครองเพ่ือด าเนินการให้การคุ้มครองแก่ผู้รับการคุ้มครอง โดยการแต่งตั้ง
ผู้ด าเนินการคุ้มครอง ให้แต่งตั้งจากพนักงาน หรือกรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ ในการคุ้มครองอาจแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐมาร่วมเป็นผู้ด าเนินการคุม้ครองกับพนักงาน หรือมาเป็นผู้ด าเนินการคุ้มครองก็ได้ 
 3. การสิ้นสุดการให้การคุ้มครอง (ข้อ 27) 
  (๑) ผู้รับการคุ้มครองตาย  
  (๒) ผู้รับการคุ้มครองหรือผู้มีอ านาจท าการแทนบุคคลดังกล่าวร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ยุติการคุ้มครอง  
  (๓) ผู้รับการคุ้มครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
  (๔) พฤติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือเหตุอันตรายของผู้รับการคุ้มครองเปลี่ยนแปลงไป 
และกรณีไม่มีความจ าเป็นจะต้องให้การคุ้มครองอีกต่อไป  
  (๕) ผู้รับการคุ้มครองไม่มา หรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยค า หรือไม่เบิกความโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
หรือกลับค าให้การซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่การสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือการด าเนินคดีในศาล  
  (๖) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้รับการคุ้มครองในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ 
ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล หรือความผิดฐานท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
ในคดทีี่ผู้นั้นเป็นพยาน 
  (๗) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้การคุ้มครองสิ้นสุดลง 
 

 7. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
 พ.ศ. 2562 
 
 1. การช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย (ข้อ 4) 
  ผู้ต้องรับผิดชดใช้ต้องช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด ในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันช าระเสร็จสิ้น โดยอาจให้มีการผ่อนช าระได้ 
 2. การขอผ่อนช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย (ข้อ 5 และข้อ 6) 
  (1) ก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย หากมีความประสงค์
ขอผ่อนช าระ ให้ท าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความยื่นต่อศาลเพ่ือมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง  โดยต้องวางเงิน
ช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายบางส่วน เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนเงินค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่าย และช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี นับแต่วันท าสัญญา 
  (2) ภายหลังศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว หากมี
ความประสงค์ขอผ่อนช าระ ให้ท าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยต้องวางเงินช าระค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายบางส่วน เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนเงินค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย และช าระ
หนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันท าสัญญา 

/3. ผู้รับ... 
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 3. ผู้รับค าขอยื่นผ่อนช าระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย (ข้อ 8) 
  (๑) ค าขอผ่อนช าระค่าเสียหายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง ให้ยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  
  (๒) ค าขอผ่อนช าระค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค่าใช้จ่าย
ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือค่าใช้จ่ายส าหรับการออกเสียงประชามติ ให้ยื่นต่อผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดในจังหวัดที่ค่าใช้จ่ายได้เกิดขึ้น  
  (๓) ค าขอผ่อนช าระค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ยื่นต่อหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค่าใช้จ่ายได้เกิดข้ึน 
 

 8. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ. 2562* 
 

 * ระเบียบฉบับน้ีใช้บังคับแก่บัตรเลือกต้ังที่ใช้หรือจะใช้ในการลงคะแนนก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2560 โดยมีผลใช้บังคับกับบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น บัตรออกเสียงประชามติ และบัตรลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย ส าหรับการท าลายบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับตามส่วนที่ 2 การท าลายบัตรเลือกต้ังและเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อ 217 ถึงข้อ 227 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน) 

 1. บัตรเลือกตั้งท่ีจะท าลายได้ (ข้อ 7) 
  (๑) บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนแล้ว  
  (๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือ  
  (๓) ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (ข้อ 8) 
  (๑) เป็นบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผล
การเลือกตั้งแล้วเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง หรือเป็นบัตรออกเสียงประชามติ
ที่ได้ประกาศผลการออกเสียงประชามติแล้วเป็นระยะเวลาเกิน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ  
  (๒) เป็นบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีร้องคัดค้านในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 
หรือมีแต่เรื่องร้องคัดค้านนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือศาลฎีกา หรือศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี วินิจฉัย
เสร็จสิ้นแล้ว และ  
  (๓) เป็นบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีการฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง
ในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การลงคะแนน หรือการนับคะแนนเลือกตั้ง 
หรือมีกรณีการฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแต่คดีถึงท่ีสุดแล้ว 
 3. ขั้นตอนการท าลายบัตรเลือกตั้ง (ข้อ 9) 
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งส่วนกลาง 
เพ่ือด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งเก็บรักษาไว้ ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการฝ่ายเป็นประธานกรรมการ พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน
เป็นกรรมการ โดยให้พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

/ให้... 
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  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท าลาย บัตรเลือกตั้งส่วนจังหวัดเพ่ือด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเก็บรักษาไว้ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ พนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ โดยให้พนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการ
ท าลายบัตรเลือกตั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาไว้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน 
และกรรมการไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 4. ผู้มีอ านาจอนุมัติท าลายบัตรเลือกตั้ง (ข้อ 11) 
  (1) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติท าลายบัตรเลือกตั้งส่วนกลาง  
  (2) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ
ท าลายบัตรเลือกตั้งทั้งส่วนจังหวัดและส่วนท้องถิ่น  
 5. วิธีการท าลายบัตรเลือกตั้ง (ข้อ 13 และข้อ 14) 
  เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี อนุมัติให้ท าลายบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งส่วนกลาง 
คณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
มีหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติและให้มีการควบคุมดูแล 
โดยเคร่งครัด มิให้บัตรเลือกตั้งออกไปภายนอกได้ หรือมีผู้น าไปใช้ในทางที่มิชอบ แล้วให้จัดท ารายงานผล
การท าลายบัตรเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้ด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติ โดยวิธีการ
ท าลายนั้นให้ค านึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคล ทรัพย์สินของผู้อื่น หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย และวิธีการ
ท าลายนั้นต้องท าให้บัตรเลือกตั้งถูกท าลายจนสิ้นสภาพและไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก 
 

 9. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดีเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 
  
 “การด าเนินคดีเลือกตั้ง” หมายความว่า การด าเนินการทั้งหลายเกี่ยวกับคดีต่อศาลที่มีเขตอ านาจ
พิจารณาคดีเพ่ือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง รวมถึง
การด าเนินคดีกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง หรือกรณี
ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว หรือกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือกรณีสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
 1. การด าเนินคดีเลือกตั้ง (ข้อ 7) 
  ในการด าเนินคดีเลือกตั้งให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งมอบอ านาจให้กรรมการการเลือกตั้ง 
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอ านาจไปด าเนินการแทนได้ 
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 2. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย (ข้อ 9 และข้อ 10) 
  เมื่อศาลมีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายไปด าเนินคดีเลือกตั้ง มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายส านวน ส านวนละ ๕,๐๐๐ บาท 
  ให้พยานในคดีเลือกตั้งที่ศาลมีหมายเรียกตามค าร้องขอของผู้ได้รับมอบหมาย หรือพยาน
ที่ผู้ได้รับมอบหมายน าไปเบิกความต่อศาลมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ ตามอัตรา ดังนี้  
  (๑) ผู้ที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด  
  (๒) บุคคลนอกจาก (๑) ให้เบิกจ่ายตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เทียบเท่าลูกจ้าง   
 

 
************************* 
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