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ค ำอธิบำย 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถ่ิน 

 

หลกัการมส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการ (Participatory Democracy) นอกจาก
จะก าหนดไว้เป็นหลกัการส าคญัในระดบัชาติแล้ว การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความส าคญัเช่นกัน เนื่องด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้  
เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารราชการแผ่นดนิ โดยเฉพาะในปัจจุบนัทีม่กีารส่งเสรมิในเรื่อง
การกระจายอ านาจในการบริการสาธารณะจากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถิน่มากยิง่ขึน้  ดงันัน้ 
ด้วยวตัถุประสงค์ของการใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการ ไม่ว่าการสร้าง
ความเข้าใจในความหมายและความตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารราชการ  
แบบมส่ีวนร่วม สทิธเิสรภีาพตามรฐัธรรมนูญทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน  
การเสริมสร้างทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารราชการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และภาคส่วนอื่น ๆ ในสงัคมได้เขา้มามส่ีวนร่วมในงานราชการในระดบัต่าง ๆ และการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัองค์ประกอบและลกัษณะส าคญัของการบรหิารราชการ
แบบมส่ีวนร่วม ตลอดจนหลกัการของการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารราชการ 
อนัได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนของสงัคมได้เขา้มา 
มส่ีวนร่วมกบัภาคราชการนัน้ จงึตอ้งน ามาเป็นหลกัการส าคญัในการปกครองส่วนทอ้งถิน่
ดว้ยเช่นกนั 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบาย
แห่งรฐั ไดบ้ญัญตัเิกี่ยวกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในระดบัทอ้งถิน่ไวใ้นมาตรา ๗๘ 
ให้รัฐพึง ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข และมส่ีวนร่วมใน
การพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ การจดัท าบรกิารสาธารณะทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 
การตรวจสอบการ ใช้อ า นาจรัฐ  การต่ อต้ านการทุ จ ริตและประพฤติมิชอบ  
รวมตลอดทัง้การตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อ
ประชาชนหรอืชุมชน อนัแสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน
ระดบัทอ้งถิน่ทีร่ฐัจะตอ้งส่งเสรมิและสนับสนุนดว้ย 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่รฐัธรรมนูญบญัญตัิ
รองรบัไว้ ได้แก่ การให้ประชาชนผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มสีทิธิ
เขา้ชื่อกนัเพื่อเสนอขอ้บญัญตัหิรอืเพื่อถอดถอนสมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่
ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบญัญัติ บทบัญญัติการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร ัฐธรรมนูญบัญญัติรองรบัไว้นี้ เพื่อเป็น



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  การมส่ีวนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่ 
 

  

๒ 

มาตรการตรวจสอบทางการเมืองที่เพิ่มบทบาทให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ควบคุมและตรวจสอบฝ่ายการเมอืงในระดบัท้องถิ่นให้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ 
และยุตธิรรม 

ส าหรบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้งซึ่งใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนันัน้ มีที่มาสืบเนื่องจาก 
การบญัญัติรองรบัสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นไว ้
ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ จงึไดม้กีารตราพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มสีิทธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้มสีทิธิ
ลงคะแนนเสียงว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนัน้ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป เพื่อให้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิาร
ทอ้งถิน่นัน้พน้จากต าแหน่งได ้และตราพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอขอ้บญัญตัิ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมสีิทธเิขา้ชื่อเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกขอ้บญัญัติท้องถิ่นได้ โดยมี
สาระส าคญัดงันี้ 
 

๑. พระรำชบญัญติัว่ำด้วยกำรเข้ำช่ือเสนอข้อบญัญติัท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑.๑ ตามพระราชบญัญัตินี้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มกีฎหมายจดัตัง้ขึ้น  และ “ข้อบญัญตัิ
ท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจนิติบัญญัติขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตัง้ขึ้น   ดังนั ้น การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัตินี้  จึงอาจมีได้ทัง้ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครซึ่งตราขึ้นโดย 
สภากรุงเทพมหานคร ขอ้บญัญตัิจงัหวดัซึ่งตราขึน้โดยสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
เทศบญัญตัซิึง่ตราขึน้โดยสภาเทศบาล ขอ้บงัคบัต าบลซึง่ตราขึน้โดยสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล และขอ้บญัญตัเิมอืงพทัยาซึง่ตราขึน้โดยสภาเมอืงพทัยา 

๑.๒ บุคคลผู้มีสทิธเิขา้ชื่อเสนอขอ้บญัญัติท้องถิ่น พระราชบญัญตัิว่าด้วย 
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นมสีทิธเิขา้ชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อด าเนินการให้สภาท้องถิ่น
พจิารณาออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ได ้
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๑.๓ ค าร้องขอใหอ้อกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ พระราชบญัญตัิว่าดว้ยการเขา้ชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ก าหนดถึงรายละเอียดของค าร้องขอให้ออกข้อบัญญัติ 
ทอ้งถิน่ไว ้ดงันี้ 

(ก) ให้ต้องมีชื่อ ที่อยู่  และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน พร้อมทัง้
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัประชาชนทีห่มดอายุ หรอืบตัรหรอืหลกัฐาน
อื่นใดของทางราชการทีม่รีปูถ่ายสามารถแสดงตนได ้

(ข) ต้องเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ต้องการจะให้สภาท้องถิ่น
พจิารณาออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่มาพรอ้มกบัค ารอ้งขอดว้ย โดยร่างขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้
จะต้องมีข้อก าหนดที่ชัดเจนเพียงพอได้ว่ามีความประสงค์จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ในเรื่องใดทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ โดยผูเ้สนออาจจดัท า
สรุปสาระส าคญัและค าชี้แจงความมุ่งหมายของการก าหนดหลกัการในแต่ละขอ้ก าหนด
ของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอให้เพียงพอที่จะเข้าใจเหตุผลที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ขอ้ก าหนดดว้ยกไ็ด ้

(ค) ต้องมีรายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอ านาจด าเนินกิจการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอและการพจิารณาขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

(ง) ต้องมคี ารบัรองของผูแ้ทนของผูเ้ขา้ชื่อตาม (ค) ว่า ผูเ้ขา้ชื่อทุกคน
เป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ และเป็นผูร้่วมลงชื่อดว้ยตนเอง 

เมื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ผู้ใดร่วมลงชื่อ 
ในการเข้าชื่อดังกล่าวโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าการเข้าชื่อนัน้ 
มผีลสมบูรณ์และจะถอนการเขา้ชื่อในภายหลงัอกีมไิด ้

๑.๔ การตรวจสอบการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการเขา้ชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ก าหนดให้อ านาจประธานสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ  
การเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย ดงันี้ 

(ก) เมื่อประธานสภาทอ้งถิน่ไดร้บัค ารอ้งขอใหอ้อกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ่นแล้ว 
ก็จะต้องตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เหล่านั ้น ถ้าเห็นว่าครบถ้วนแล้ว  
ก็จะต้องปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการขององค์กรปกครอง  
ส่วนทอ้งถิน่นัน้ และเขตชุมชนหนาแน่นในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

(ข) ส าหรับบุคคลใดที่มีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อด้วยแต่มิได้ร่วมเข้าชื่อด้วย 
สามารถยื่นค ารอ้งคดัคา้นต่อประธานสภาทอ้งถิน่หรอืบุคคลทีป่ระธานสภาทอ้งถิน่แต่งตัง้ 
เพื่อให้ขดีฆ่าชื่อตนเองออกจากบญัชรีายชื่อผู้เขา้ชื่อดงักล่าวได้ภายในยี่สิบวนันับแต่  
วนัปิดประกาศรายชื่อ 
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(ค) เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาคดัคา้นแลว้ ใหถ้อืว่ารายชื่อของผูเ้ขา้ชื่อที่
ไม่มีการคัดค้านเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง ซึ่งประธานสภาท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบ 
อีกครัง้หนึ่งว่ามีจ านวนครบตามที่กฎหมายก าหนด โดยจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  
กึง่หนึ่งของจ านวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้หรอืไม่ หากมจี านวน
ครบก็จะต้องจดัใหส้ภาท้องถิ่นด าเนินการพจิารณาออกขอ้บญัญตัิทอ้งถิน่ต่อไป แต่ถ้ามี
จ านวนไม่ครบ ประธานสภาทอ้งถิน่จะต้องแจง้ใหผู้แ้ทนของผูเ้ขา้ชื่อทราบเพื่อด าเนินการ
จัดให้มีการเข้าชื่อเพิ่มเติมให้ครบจ านวนภายในสามสิบวัน ถ้าพ้นก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวมไิดเ้สนอการเขา้ชื่อจนครบจ านวน ใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่จ าหน่ายเรื่อง 

ส าหรบักระบวนการในการพจิารณาออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ่นทีม่กีารเขา้ชื่อเสนอ 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการประชุมของสภาทอ้งถิน่นัน้ 

 

๒. พระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิก 
สภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๑ บุคคลผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พระราชบญัญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่นฯ ก าหนดให้การเขา้ชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั 
เพื่อด าเนินการให้มกีารลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บรหิาร
ท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพราะเหตุที่ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 
โดยใหถ้อืเกณฑจ์ านวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่ง  ทัง้นี้ 
ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

๒.๒ ค าร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน พระราชบญัญัติว่าด้วย  
การลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่นฯ ก าหนดถึง
รายละเอยีดของค ารอ้งขอใหม้กีารลงคะแนนถอดถอนไว ้ดงันี้ 

(ก) ต้องมชีื่อ ทีอ่ยู่ และลายมอืชื่อของผูเ้ขา้ชื่อทุกคน พรอ้มทัง้ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัประชาชนทีห่มดอายุ หรอืบตัรหรอืหลกัฐานอื่นใด
ของทางราชการทีม่รีปูถ่ายสามารถแสดงตนได ้

(ข) ต้องมรีายละเอยีดของขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์ทีแ่สดงใหเ้ห็นว่า
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนนัน้มีการปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติ 
เสื่อมเสยีอย่างใดจนเป็นเหตุทีไ่ม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 
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(ค) ต้องมีรายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอ านาจด าเนินกิจการ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ 

(ง) ต้องมคี ารบัรองของผูแ้ทนของผูเ้ขา้ชื่อตาม (ค) ว่าผูเ้ขา้ชื่อทุกคน
เป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ และเป็นผูร้่วมเขา้ชื่อดว้ยตนเอง 

๒.๓ การด าเนินการจดัให้มกีารลงคะแนนเสยีงถอดถอน กฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ก าหนดถึง
รายละเอยีดของการด าเนินการจดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีงถอดถอนไว ้ดงันี้ 

(ก) เมื่อผูว้่าราชการจงัหวดัไดร้บัค ารอ้งขอใหล้งคะแนนเสยีงถอดถอน
ใหด้ าเนินการจดัส่งค ารอ้งไปใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ผูท้ีถู่กรอ้งขอให้
ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับค าร้อง  
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นัน้จดัท าค าชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ 
ขอ้กล่าวหาตามค าร้องยื่นต่อผูว้่าราชการจงัหวดัภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 
ค ารอ้งจากผูว้่าราชการจงัหวดั 

(ข) เมื่อผูว้่าราชการจงัหวดัไดร้บัค าชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพื่อแกข้อ้กล่าวหา
ของสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ดงักล่าวแลว้ หรอืเมื่อครบก าหนดสามสบิวนั
นับแต่วนัที่ได้แจง้ค าร้องให้ทราบ แต่ยงัไม่ได้รบัค าชี้แจงขอ้เทจ็จรงิจากบุคคลดงักล่าว 
ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัแจง้ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้ทราบภายในเจด็วนันับแต่วนัที ่
ไดร้บัค าชีแ้จงหรอืวนัครบก าหนด แลว้แต่กรณี เพื่อด าเนินการจดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีง
ถอดถอนสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ต่อไป 

(ค) ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีงถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ โดยให้
ประกาศก าหนดวนัลงคะแนนเสยีงไม่เกนิเก้าสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูว้่าราชการ
จงัหวดั 

(ง) ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัท าบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธลิงคะแนน
เสยีงจากบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ และปิดประกาศ
บญัชรีายชื่อดงักล่าวพร้อมทัง้ค าร้อง ค าชี้แจงขอ้เทจ็จรงิเพื่อแก้ขอ้กล่าวหาของสมาชกิ
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นถ้าหากมี และประกาศก าหนดวนัลงคะแนนเสียงไว้  
ณ ศาลากลางจงัหวดั ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงาน
เทศบาล ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน เขตชุมชนหนาแน่น 
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๖ 

ทีเ่หน็สมควร และทีล่งคะแนนเสยีงหรอืบรเิวณใกล้เคยีงกบัทีล่งคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
ยีส่บิวนัก่อนวนัลงคะแนนเสยีงในเขตทอ้งทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

๒.๔ กระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอน พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ่นฯ ก าหนดใหม้กีาร
ออกเสยีงลงคะแนนโดยให้ใช้วธิลีงคะแนนโดยตรงและลบั โดยให้ท าเครื่องหมายลงใน 
บตัรลงคะแนนเสยีงในช่องที ่“เห็นด้วย” หรอื “ไม่เห็นด้วย” กบัการให้ถอดถอนสมาชกิ
สภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

๒.๕ ผลของการลงคะแนนเสียงถอดถอน พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ก าหนดไว้ว่า 
ในการลงคะแนนเสยีงเพื่อใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่พน้จากต าแหน่งนัน้ 
หากมผีูม้าใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงไม่ถงึกึ่งหนึ่งของจ านวนผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงทัง้หมด
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ ใหก้ารเขา้ชื่อถอดถอนบุคคลนัน้เป็นอนัตกไป และจะมี
การรอ้งขอใหม้กีารลงคะแนนเสยีงถอดถอนบุคคลดงักล่าวโดยอาศยัเหตุเดยีวกนัอกีไมไ่ด ้
แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงทัง้หมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ และมีคะแนนเสียงจ านวน  
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีม่าลงคะแนนเสยีง เหน็ว่าสมาชกิสภาทอ้งถิ่น
หรอืผู้บรหิารท้องถิ่นผู้นัน้ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ให้บุคคลนั ้นพ้นจากต าแหน่ง 
นับแต่วนัลงคะแนนเสยีง 

อย่างไรกด็ ีขณะนี้อยู่ระหว่างการปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก 
สภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิ่น เพื่อใหส้อดคล้องกบัหลกัการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
ในทอ้งถิน่ตามทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัไิว ้รวมทัง้ใหเ้กดิความสะดวก
รวดเรว็และเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในกระบวนการเขา้ชื่อเสนอขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่มากยิง่ขึน้ 
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๗ 

พระรำชบญัญตั ิ

ว่ำดว้ยกำรเขำ้ชื่อเสนอขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยกำรเขำ้ชื่อเสนอขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตัินี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัิว่ำด้วยกำรเขำ้ชื่อเสนอ
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ กรุงเทพมหำนคร องค์กำรบรหิำร

ส่วนจงัหวดั เทศบำล เมอืงพทัยำ องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ 

“ประธำนสภำทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ บุคคลผูท้ ำหน้ำทีป่ระธำนของสภำทอ้งถิน่
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรเข้ำชื่อเสนอให้สภำท้องถิ่นนัน้พิจำรณำออก
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๐๔ ก/หน้ำ ๑/๒๖ ตุลำคม ๒๕๔๒ 
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๘ 

“ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ กฎซึ่งออกโดยอำศยัอ ำนำจนิตบิญัญตัขิอง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ 

“ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ทีม่กีำรเขำ้ชื่อเสนอขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ใหส้ภำทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้
พจิำรณำ 

 

มำตรำ ๔  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ
กึง่หนึ่งของจ ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ มสีทิธเิขำ้ชื่อรอ้งขอ
ต่อประธำนสภำทอ้งถิน่เพื่อด ำเนินกำรใหส้ภำทอ้งถิน่พจิำรณำออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ได้ 

 

มำตรำ ๕  ค ำรอ้งขอใหป้ระธำนสภำทอ้งถิน่ด ำเนินกำรใหส้ภำทอ้งถิน่พจิำรณำ
ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ ตอ้งมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ที่อยู่ และลำยมอืชื่อของผู้เขำ้ชื่อทุกคน พร้อมทัง้ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน บัตรประจ ำตัวประชำชนที่หมดอำยุ หรือบัตรหรือหลักฐำนอื่นใดของทำง
รำชกำรทีม่รีปูถ่ำยสำมำรถแสดงตนได ้

(๒) ร่ำงข้อบญัญัติท้องถิ่นซึ่งต้องมขีอ้ก ำหนดที่ชดัเจนเพียงพอได้ว่ำมีควำม
ประสงค์จะตรำข้อบญัญัติท้องถิ่นในเรื่องใดที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง  
ส่วนทอ้งถิน่นัน้ ในกำรนี้อำจมสีรุปสำระส ำคญัและค ำชีแ้จงควำมมุ่งหมำยของกำรก ำหนด
หลักกำรในแต่ละข้อก ำหนดของร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอให้เพียงพอที่จะเข้ำใจ
เหตุผลทีก่ ำหนดไวใ้นแต่ละขอ้ก ำหนดดว้ยกไ็ด ้

(๓) รำยชื่อผู้แทนของผู้เข้ำชื่อที่จะมีอ ำนำจด ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรเสนอและกำรพจิำรณำขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

(๔) ค ำรบัรองของผู้แทนของผู้เขำ้ชื่อตำม (๓) ว่ำ ผู้เขำ้ชื่อทุกคนเป็นผู้มสีทิธิ
เลอืกตัง้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ และเป็นผูร้่วมลงชื่อดว้ยตนเอง 

ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดร่วมลงชื่อในกำรเข้ำชื่อ
ดงักล่ำวโดยถูกต้องตำมพระรำชบญัญตันิี้แล้ว ให้ถือว่ำกำรเขำ้ชื่อนัน้มผีลสมบูรณ์และ 
จะถอนกำรเขำ้ชื่อในภำยหลงัอกีมไิด ้
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๙ 

มำตรำ ๖  เมื่ อประธำนสภำท้องถิ่นได้รับค ำร้องต ำมมำตรำ ๕ แล้ว  
ใหป้ระธำนสภำทอ้งถิน่ตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำรดงักล่ำว ถำ้เหน็ว่ำครบถว้นแล้ว 
ใหป้ระธำนสภำทอ้งถิน่จดัใหม้กีำรปิดประกำศรำยชื่อผูเ้ขำ้ชื่อดงักล่ำวไว ้ณ ทีท่ ำกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั ้น และเขตชุมชนหนำแน่นในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

ในกรณีที่ผู้ใดมชีื่อเป็นผู้เขำ้ชื่อดงักล่ำวตำมประกำศในวรรคหนึ่งโดยมไิดร้่วม
เข้ำชื่อด้วย ให้ผู้นั ้นมีสิทธิยื่นค ำร้องคัดค้ำนต่อประธำนสภำท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ประธำนสภำทอ้งถิน่แต่งตัง้ เพื่อใหข้ดีฆำ่ชื่อตนเองออกจำกบญัชรีำยชื่อผูเ้ขำ้ชื่อดงักล่ำว
ไดภ้ำยในยีส่บิวนันับแต่วนัปิดประกำศตำมวรรคหนึ่ง 

เมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำคดัคำ้นตำมวรรคสองแลว้ ใหถ้อืว่ำรำยชื่อของผูเ้ขำ้ชื่อ
ที่ไม่มกีำรคดัค้ำนเป็นรำยชื่อที่ถูกต้อง และถ้ำมจี ำนวนครบตำมมำตรำ ๔ ให้ประธำน  
สภำท้องถิ่นจดัให้สภำท้องถิ่นด ำเนินกำรพจิำรณำออกขอ้บญัญตัิท้องถิ่นต่อไป แต่ถ้ำ 
มีจ ำนวนไม่ครบตำมมำตรำ ๔ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แทนของผู้เข้ำชื่อตำม
มำตรำ ๕ (๓) ทรำบเพื่อด ำเนินกำรจดัให้มีกำรเข้ำชื่อเพิ่มเติมให้ครบตำมมำตรำ ๔ 
ภำยในสำมสบิวนั ถ้ำพ้นก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวมไิดเ้สนอกำรเขำ้ชื่อจนครบจ ำนวน 
ใหป้ระธำนสภำทอ้งถิน่จ ำหน่ำยเรื่อง 

กำรพจิำรณำออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีม่กีำรเขำ้ชื่อเสนอ ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบั
กำรประชุมของสภำทอ้งถิน่นัน้ 

 

มำตรำ ๗  ผู้ใดกระท ำกำรใดโดยไม่มอี ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย เพื่อมใิห้ 
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดสำมำรถใช้สทิธเิขำ้ชื่อเสนอขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่ หรอืขดัขวำงกำรด ำเนินกำรเขำ้ชื่อเสนอกฎหมำยในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นนัน้ 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หกเดอืนถงึหำ้ปี หรอืปรบัตัง้แต่หนึ่งหมื่นบำทถงึหนึ่งแสนบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๘  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี
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๑๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คือ โดยที่มำตรำ ๒๘๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้รำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้มสีทิธิเลอืกตัง้ในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้มสีทิธเิขำ้ชื่อเพื่อใหส้ภำทอ้งถิน่พจิำรณำออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ได ้
และเนื่องจำกมำตรำ ๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้บัญญัติให้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำชื่อรวมทัง้กำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบญัญัติ   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๑๑ 

พระรำชบญัญตั ิ

ว่ำดว้ยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิ
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรลงคะแนนเสยีง
เพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ กรุงเทพมหำนคร องค์กำรบรหิำร

ส่วนจงัหวดั เทศบำล เมอืงพทัยำ องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ 

“หน่วยลงคะแนนเสยีง” หมำยควำมว่ำ ทอ้งถิน่ทีก่ ำหนดใหท้ ำกำรลงคะแนนเสยีง 

“ทีล่งคะแนนเสยีง” หมำยควำมว่ำ สถำนทีท่ีก่ ำหนดใหท้ ำกำรลงคะแนนเสยีง 

“ผู้มีสิทธิเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ ผู้มีสิทธิเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะจดัใหม้กีำรลงคะแนนเสยีงถอดถอน
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่นัน้ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๐๔ ก/หน้ำ ๑๒/๒๖ ตุลำคม ๒๕๔๒ 
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๑๒ 

“ศำลำกลำงจงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึ ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร 

“ทีว่่ำกำรอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึ ทีว่่ำกำรกิง่อ ำเภอและส ำนักงำนเขต 

“ส ำนักงำนเทศบำล” หมำยควำมรวมถงึ ศำลำว่ำกำรเมอืงพทัยำ 

 

มำตรำ ๔  ในกรณีที่พระรำชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ 
ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ถำ้เป็นกำรด ำเนินกำรในเขตกรุงเทพมหำนครใหเ้ป็นอ ำนำจ
หน้ำทีข่องรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 

มำตรำ ๕  กำรเข้ำชื่อร้องขอต่อผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อด ำเนินกำรให้มีกำร
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหำรท้องถิ่นผู้ใดขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นนัน้ เพรำะเหตุทีไ่ม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปใหถ้อืเกณฑ์จ ำนวน 
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่ง ดงันี้ 

(๑) ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้ำชื่อไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ 
ของจ ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

(๒) ผู้มีสิทธิเลือกตัง้เกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้ำแสนคนต้องมีผู้เข้ำชื่อ 
ไม่น้อยกว่ำสองหมื่นคนของจ ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตัง้เกินกว่ำห้ำแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้ำนคนต้องมผีู้เขำ้ชื่อ 
ไม่น้อยกว่ำสองหมื่นหำ้พนัคนของจ ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

(๔) ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เกนิกว่ำหนึ่งล้ำนคนตอ้งมผีูเ้ขำ้ชื่อไม่น้อยกว่ำสำมหมื่นคน
ของจ ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

กำรนับจ ำนวนผู้มสีิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง  
ให้ถือตำมจ ำนวนในบญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้  
ครัง้หลงัสุดทีใ่ชส้ ำหรบักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๖  ค ำร้องขอใหม้กีำรลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ตำมมำตรำ ๕ ตอ้งมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ที่อยู่ และลำยมอืชื่อของผู้เขำ้ชื่อทุกคน พร้อมทัง้ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน บัตรประจ ำตัวประชำชนที่หมดอำยุ หรือบัตรหรือหลักฐำนอื่นใดของ 
ทำงรำชกำรทีม่รีปูถ่ำยสำมำรถแสดงตนได ้

(๒) รำยละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ที่แสดงให้เห็นว่ำสมำชิก 
สภำทอ้งถิน่ผูใ้ด หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ผูใ้ดในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีป่ระสงคจ์ะให้
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๑๓ 

ลงคะแนนเสียงถอดถอนนัน้มกีำรปฏิบตัิหน้ำที่หรอืมคีวำมประพฤติเสื่อมเสียอย่ำงใด 
จนเป็นเหตุทีไ่ม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไป 

(๓) รำยชื่อผู้แทนของผู้เขำ้ชื่อที่จะมอี ำนำจด ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกับกำร 
จดัใหม้กีำรลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๔) ค ำรบัรองของผู้แทนของผู้เขำ้ชื่อตำม (๓) ว่ำผู้เข้ำชื่อทุกคนเป็นผู้มสีทิธิ
เลอืกตัง้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ และเป็นผูร้่วมเขำ้ชื่อดว้ยตนเอง 

 

มำตรำ ๗  เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัได้รบัค ำร้องตำมมำตรำ ๕ ให้ด ำเนินกำร
จดัส่งค ำรอ้งไปใหส้มำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ผูท้ีถู่กรอ้งขอใหล้งคะแนนเสยีง
ถอดถอนภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัได้รบัค ำร้อง และให้สมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ผูน้ัน้จดัท ำค ำชี้แจงขอ้เทจ็จรงิเพื่อแกข้อ้กล่ำวหำตำมค ำรอ้ง
ยื่นต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำรอ้งจำกผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดั 

เมื่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัไดร้บัค ำชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพื่อแก้ขอ้กล่ำวหำของสมำชกิ
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งแล้ว หรือเมื่อครบก ำหนดสำมสิบวนั 
นับแต่วันที่ได้แจ้งค ำร้องให้ทรำบตำมวรรคหนึ่ ง ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแจ้งให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วนัที่ได้รับค ำชี้แจงหรือวันครบ
ก ำหนด แล้วแต่กรณี เพื่อด ำเนินกำรจัดให้มีกำรลงคะแนนเสียงถอดถอนสมำชิก  
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ต่อไป พรอ้มทัง้จดัส่งค ำรอ้งตำมมำตรำ ๕ และค ำชีแ้จง
ขอ้เทจ็จรงิเพื่อแกข้อ้กล่ำวหำถำ้หำกมไีปดว้ย 

ในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัหรอืบุคคลใดเป็นผูด้ ำเนินกำรแทน 
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัแจง้ตำมวรรคสองต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัหรอื
บุคคลนัน้ด ำเนินกำรต่อไป 

 

มำตรำ ๘  ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จัดให้มกีำรลงคะแนนเสยีงถอดถอน
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ โดยให้
ประกำศก ำหนดวนัลงคะแนนเสยีงไม่เกนิเก้ำสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จำกผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดัตำมมำตรำ ๗ 

ในกำรด ำเนินกำรจดัให้มกีำรลงคะแนนเสยีงตำมวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้จดัท ำบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธลิงคะแนนเสยีงจำกบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้  
ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ และปิดประกำศบญัชรีำยชื่อดงักล่ำวพรอ้มทัง้ค ำร้อง
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๑๔ 

ตำมมำตรำ ๕ ค ำชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพื่อแกข้อ้กล่ำวหำของสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำร
ท้องถิ่นถ้ำหำกมี และประกำศก ำหนดวันลงคะแนนเสียงไว้ ณ ศำลำกลำงจังหวัด  
ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ทีว่่ำกำรอ ำเภอ ส ำนักงำนเทศบำล ทีท่ ำกำรองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล ทีท่ ำกำรผูใ้หญ่บำ้น เขตชุมชนหนำแน่นทีเ่หน็สมควร และทีล่งคะแนน
เสยีงหรอืบรเิวณใกล้เคยีงกบัทีล่งคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำยีส่บิวนัก่อนวนัลงคะแนนเสยีง  
ทัง้นี้ เฉพำะในเขตทอ้งทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

ให้น ำบทบญัญตัิเกี่ยวกบักำรขอเพิม่ชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้และกำรถอนชื่อผูไ้ม่มี
สิทธิเลือกตัง้ตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรและสมำชกิวุฒสิภำมำใชบ้งัคบักบักำรเพิม่ชื่อผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงและกำรถอน
ชื่อผูไ้ม่มสีทิธลิงคะแนนเสยีงโดยอนุโลม  ทัง้นี้ โดยใหย้ื่นค ำรอ้งขอเพิม่ชื่อหรอืถอนชื่อต่อ
บุคคลทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๙  ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดหน่วยลงคะแนนเสยีงทีจ่ะพงึมี
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจดัใหม้กีำรลงคะแนนเสยีง และก ำหนดที่ลงคะแนน
เสยีงของหน่วยลงคะแนนเสยีงนัน้  ทัง้นี้ โดยค ำนึงถงึจ ำนวนของผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีง
ในแต่ละหน่วยลงคะแนนเสยีงและควำมสะดวกในกำรเดนิทำงไปใช้สทิธลิงคะแนนเสยีง
และประกำศใหผู้ม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงทรำบไม่น้อยกว่ำยีส่บิวนัก่อนวนัลงคะแนนเสยีง 

ในกรณีจ ำเป็นคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้อำจเปลีย่นแปลงทีล่งคะแนนเสยีงตำม
ประกำศในวรรคหนึ่งเป็นสถำนที่อื่นตำมที่เห็นเหมำะสมก็ได้ โดยต้องประกำศ 
กำรเปลีย่นแปลงทีล่งคะแนนเสยีงใหท้รำบก่อนวนัลงคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำหำ้วนั เวน้แต่
กรณีฉุกเฉินจะประกำศกำรเปลีย่นแปลงทีล่งคะแนนเสยีงน้อยกว่ำระยะเวลำดงักล่ำวกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๐  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มีอ ำนำจแต่งตัง้บุคคลหนึ่งหรือ  
หลำยคนเพื่อท ำหน้ำทีอ่ ำนวยกำรหรอืก ำกบัดูแลกำรลงคะแนนเสยีงตำมทีค่ณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ก ำหนดไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

 

มำตรำ ๑๑  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้แต่งตัง้คณะกรรมกำรประจ ำ 
ทีล่งคะแนนเสยีงแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ำหำ้คน เพื่อท ำหน้ำทีใ่นทีล่งคะแนนเสยีงนัน้ 
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๑๕ 

กำรแต่งตัง้กรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
แต่งตัง้ผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงในหน่วยลงคะแนนเสยีงนัน้เป็นประธำนกรรมกำรหนึ่งคน 
และกรรมกำรอื่นอกีไม่น้อยกว่ำสีค่น ถำ้ในวนัลงคะแนนเสยีงกรรมกำรประจ ำทีล่งคะแนน
เสยีงมำปฏิบตัิหน้ำที่ไม่ถึงหำ้คน ให้กรรมกำรที่เหลอือยู่แต่งตัง้ผู้มสีทิธลิงคะแนนเสยีง 
ในหน่วยลงคะแนนเสยีงนัน้เป็นกรรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีงจนครบหำ้คน 

ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่มำปฏิบตัิหน้ำที่หรือไม่อยู่ในที่ลงคะแนนเสยีง
หรอืไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร
แทนหรอืปฏบิตัหิน้ำทีไ่ปพลำงก่อนจนกว่ำประธำนกรรมกำรจะสำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่ได้ 
แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๑๒  ใหก้รรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีงมหีน้ำทีด่ ำเนินกำรและรกัษำ
ควำมเรยีบรอ้ยในกำรลงคะแนนเสยีงและกำรนับคะแนนเสยีงในทีล่งคะแนนเสยีง และมี
หน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ก ำหนด 

ในกรณีทีผู่ใ้ดขดัขวำงกำรลงคะแนนเสยีง ใหก้รรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีง 
มอี ำนำจสัง่ใหผู้้นัน้ออกไปจำกที่ลงคะแนนเสยีงนัน้ แต่ต้องไม่ขดัขวำงต่อกำรทีผู่ม้สีทิธิ
ลงคะแนนเสยีงจะใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีง 

 

มำตรำ ๑๓  กำรลงคะแนนเสยีงใหใ้ชว้ธิลีงคะแนนโดยตรงและลบั 

กำรออกเสียงลงคะแนนให้ท ำเครื่องหมำยลงในบตัรลงคะแนนเสียงในช่องที่ 
“เหน็ดว้ย” หรอื “ไม่เหน็ดว้ย” กบักำรใหถ้อดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่
ผูท้ีถู่กรอ้งขอใหล้งคะแนนเสยีงถอดถอน 

ลกัษณะและขนำดของบตัรลงคะแนนเสยีงและหบีบตัรลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไป
ตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๔  ในวนัลงคะแนนเสยีงใหเ้ปิดกำรลงคะแนนเสยีงตัง้แต่เวลำ ๐๘.๐๐ 
นำฬกิำ ถงึเวลำ ๑๕.๐๐ นำฬกิำ 

 

มำตรำ ๑๕  ผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงซึ่งมชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธลิงคะแนน
เสยีงในทีล่งคะแนนเสยีงใด ใหล้งคะแนนเสยีง ณ ทีล่งคะแนนเสยีงนัน้ 

ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียงที่ตนมีสิทธไิด้
เพยีงแห่งเดยีว 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในทอ้งถิน่ 
 

  

๑๖ 

มำตรำ ๑๖  ก่อนเริ่มเปิดให้มีกำรลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมกำรประจ ำ  
ที่ลงคะแนนเสียงนับจ ำนวนบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมดของหน่วยลงคะแนนเสียงนัน้  
และปิดประกำศจ ำนวนบตัรทัง้หมดในที่ลงคะแนนเสยีงไว้ในทีเ่ปิดเผย และเมื่อถึงเวลำ
เปิดกำรลงคะแนนเสยีงใหค้ณะกรรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีงเปิดหบีบตัรลงคะแนนเสยีง
ในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งอยู่ ณ ที่ลงคะแนนเสียงนัน้เห็นว่ำ  
เป็นหบีเปล่ำ แล้วปิดหบีบตัรลงคะแนนเสยีงและใหท้ ำกำรบนัทกึกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
โดยให้ผู้มสีทิธลิงคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองคน ซึ่งอยู่ในที่ลงคะแนนเสยีงในขณะนัน้ 
ลงลำยมอืชื่อในบนัทกึนัน้ดว้ย เวน้แต่ไม่มผีูล้งคะแนนเสยีงอยู่ในขณะนัน้ 

 

มำตรำ ๑๗  ในระหว่ำงเวลำเปิดกำรลงคะแนนเสยีงใหผู้ม้สีทิธลิงคะแนนเสยีง 
ที่ประสงค์จะลงคะแนนเสยีงไปแสดงตนต่อกรรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีง โดยแสดง
บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัประชำชนทีห่มดอำยุ หรอืบตัรหรอืหลกัฐำนอื่นใด
ของทำงรำชกำรทีม่รีปูถ่ำยสำมำรถแสดงตนได ้

เมื่อคณะกรรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีงตรวจสอบรำยชื่อผู้มสีทิธลิงคะแนน
เสยีงแล้วให้อ่ำนชื่อและที่อยู่ของผู้นัน้ดงั ๆ ถ้ำไม่มผีู้ใดทกัท้วงใหห้มำยเหตุไวใ้นบญัชี
รำยชื่อผู้มสีทิธลิงคะแนนเสยีงโดยให้จดหมำยเลขบตัรและสถำนที่ออกบตัร และให้ผูม้ ี
สทิธลิงคะแนนเสยีงลงลำยมอืชื่อหรอืพมิพ์ลำยนิ้วมอืในบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธลิงคะแนน
เสียงเป็นหลกัฐำนตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนด แล้วให้กรรมกำรประจ ำที่
ลงคะแนนเสยีงมอบบตัรลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูน้ัน้เพื่อไปลงคะแนนเสยีง 

ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงหรือกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสียงสงสัยว่ำผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสยีงซึ่งมำแสดงตนนัน้ไม่ใช่เป็นผูม้ชีื่อในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีง 
ให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสียงมีอ ำนำจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขำดว่ำ  
ผู้ถูกทกัท้วงหรือผู้ถูกสงสยัเป็นผู้ที่มชีื่อในบญัชรีำยชื่อผู้มสีิทธลิงคะแนนเสียงหรอืไม่  
และในกรณีทีค่ณะกรรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีงวนิิจฉยัว่ำผูถู้กทกัทว้งหรอืผูถู้กสงสยั
ไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมกำรประจ ำ  
ที่ลงคะแนนเสียงท ำบันทึกค ำวินิจฉัยและลงลำยมือชื่อไว้ด้วย และให้ปฏิบัติตำม  
ค ำวนิิจฉยัชีข้ำดของคณะกรรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีง 

 

มำตรำ ๑๘  ในกรณีทีก่ำรลงคะแนนเสยีงในหน่วยลงคะแนนเสยีงใดไม่สำมำรถ
กระท ำไดเ้นื่องจำกเกดิจลำจล อุทกภยั หรอืเหตุสุดวสิยัอย่ำงอื่น ถ้ำเหตุดงักล่ำวเกดิขึน้
ก่อนวนัลงคะแนนเสยีง ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีงก ำหนดทีล่งคะแนนเสยีงใหม่
ที่ผู้มำใช้สิทธิลงคะแนนเสียงสำมำรถไปลงคะแนนเสียงได้โดยสะดวก แต่ถ้ำไม่อำจ
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๑๗ 

ก ำหนดที่ลงคะแนนเสียงใหม่ได้ให้ประกำศงดลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสียงนัน้  
แลว้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยด่วน 

ในกรณีที่เหตุตำมวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวนัที่ลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมกำร
ประจ ำทีล่งคะแนนเสยีงประกำศงดลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสยีงนัน้ แลว้รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยด่วน 

ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดวนัลงคะแนนเสยีงใหม่ในหน่วยลงคะแนน
เสยีงนัน้ ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัทรำบว่ำเหตุที่ท ำให้ไม่อำจลงคะแนนไดน้ัน้
สงบลงแลว้ และตอ้งประกำศก่อนวนัลงคะแนนเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็วนั 

 

มำตรำ ๑๙  เมื่อถึงเวลำปิดกำรลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมกำรประจ ำ 
ทีล่งคะแนนเสยีงประกำศปิดกำรลงคะแนนเสยีงและงดจ่ำยบตัรลงคะแนนเสยีง และใหท้ ำ
เครื่องหมำยในบัตรที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรที่ใช้ลงคะแนนเสียงไม่ได้ตำมวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด และจดัท ำรำยงำนเกีย่วกบัจ ำนวนบตัรลงคะแนนเสยีง
ทัง้หมด จ ำนวนผู้มำแสดงตนและบตัรลงคะแนนเสียงและจ ำนวนบตัรที่เหลือ โดยให้
กรรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีงทีป่ฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ในขณะนัน้ทุกคนลงลำยมอืชื่อไวแ้ละ
ประกำศใหผู้ม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงซึง่อยู่ทีน่ัน้ทรำบ 

 

มำตรำ ๒๐  เมื่อปิดกำรลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนน
เสยีงแต่ละแห่งนับคะแนน ณ ทีล่งคะแนนเสยีงนัน้โดยเปิดเผยจนแลว้เสรจ็ 

เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสียงน ำบัตร
ลงคะแนนเสยีงของผูม้ำใชส้ทิธทิัง้หมดใส่ไว้ในหบีบตัรลงคะแนนเสยีงพรอ้มทัง้ รำยงำน
ผลกำรนับคะแนน แลว้ปิดหบีบตัรจดัส่งไปใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

วิธีกำรนับคะแนนและกำรจดัส่งหีบบัตรให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๑  บตัรลงคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืว่ำเป็นบตัรเสยี 

(๑) บตัรปลอม 

(๒) บตัรทีม่ไิดท้ ำเครื่องหมำยลงคะแนน 

(๓) บตัรทีท่ ำเครื่องหมำยจนไม่อำจทรำบไดว้่ำลงคะแนนเสยีงในทำงใด 

(๔) บตัรทีม่ลีกัษณะตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดว่ำเป็นบตัรเสยี 
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๑๘ 

ให้คณะกรรมกำรประจ ำที่ลงคะแนนเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตำม 
วรรคหนึ่งว่ำ “เสยี” พรอ้มทัง้ระบุเหตุผลว่ำเป็นบตัรเสยีตำมอนุมำตรำใด แลว้ลงลำยมอืชื่อ
ก ำกบัไวไ้ม่น้อยกว่ำสองคน และหำ้มมใิหน้ับบตัรเสยีเป็นคะแนน 

 

มำตรำ ๒๒  เมื่อได้ผลกำรนับคะแนนจำกที่ลงคะแนนเสียงทุกแห่งแล้ว  
ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประกำศผลกำรลงคะแนนเสียงและจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสยีง 

 

มำตรำ ๒๓  กำรลงคะแนนเสยีงเพื่อใหส้มำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่
พ้นจำกต ำแหน่ง หำกมีผู้มำใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ ใหก้ำรเขำ้ชื่อถอดถอนบุคคลนัน้
เป็นอันตกไป และจะมีกำรร้องขอให้มีกำรลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคลดังกล่ำว 
โดยอำศยัเหตุเดยีวกนัอกีมไิด ้

ในกรณีมผีู้มำใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูม้สีทิธลิงคะแนน
เสียงทัง้หมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ และมีคะแนนเสียงจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
สำมในสีข่องผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีม่ำลงคะแนนเสยีง เหน็ว่ำสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำร
ท้องถิ่นผู้นั ้นไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไป ให้บุคคลนั ้นพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่ 
วนัลงคะแนนเสยีง 

 

มำตรำ ๒๔  เมื่อมกีำรประกำศผลกำรลงคะแนนเสยีงแล้ว ถ้ำผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้เห็นว่ำกำรลงคะแนนเสยีงเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือ  
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ผู้นั ้นมีสิทธิยื่นค ำร้องคัดค้ำนกำรลงคะแนนเสียงต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ประกำศผลกำรลงคะแนนเสยีง 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ได้รบัค ำร้องแล้วให้ด ำเนินกำรพจิำรณำโดยเร็ว 
ถำ้เหน็ว่ำกำรลงคะแนนเสยีงนัน้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำยใหจ้ดัใหม้ี
กำรลงคะแนนเสยีงใหม่ เวน้แต่กำรลงคะแนนเสยีงใหม่จะไม่ท ำใหผ้ลกำรลงคะแนนเสยีง
เปลีย่นแปลงไป ใหม้คี ำสัง่ยกค ำรอ้งคดัคำ้นนัน้เสยี 

วิธีพิจำรณำกำรคัดค้ำนกำรลงคะแนนเสียงให้เ ป็นไปตำมระเบียบที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 
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๑๙ 

มำตรำ ๒๕  ผูบ้งัคบับญัชำหรอืนำยจำ้งผูใ้ดขดัขวำงหรอืหน่วงเหนี่ยวหรอืไมใ่ห้
ควำมสะดวกพอสมควรต่อกำรไปใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงของผูใ้ตบ้ังคบับญัชำหรอืลูกจำ้ง 
แลว้แต่กรณี ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๒๖  ผูใ้ดกระท ำกำรในระหว่ำงระยะเวลำกำรจดัใหม้กีำรลงคะแนนเสยีง
ในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(๑) ลงคะแนนเสยีงหรอืพยำยำมลงคะแนนเสยีงโดยมใิช่เป็นผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีง 

(๒) ใชบ้ตัรอื่นทีม่ใิช่บตัรลงคะแนนเสยีงมำลงคะแนนเสยีง 

(๓) น ำบตัรลงคะแนนเสยีงออกไปจำกทีล่งคะแนนเสยีง 

(๔) ท ำเครื่องหมำยเพื่อเป็นทีส่งัเกตโดยวธิใีด ไวท้ีบ่ตัรลงคะแนนเสยีง 

(๕) จงใจกระท ำกำรดว้ยประกำรใด ๆ ใหบ้ตัรลงคะแนนเสยีงช ำรุด หรอืเสยีหำย 
หรอืใหเ้ป็นบตัรเสยี หรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ แก่บตัรเสยีใหเ้ป็นบตัรทีใ่ชไ้ด้ 

(๖) น ำบตัรลงคะแนนเสยีงใส่ในหบีบตัรลงคะแนนเสยีงโดยไม่มอี ำนำจโดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย หรอืกระท ำกำรใดในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงเพื่อแสดงว่ำมผีูม้ำ
แสดงตนเพื่อลงคะแนนเสยีงโดยผดิไปจำกควำมจรงิ หรอืกระท ำกำรใดอนัเป็นเหตุใหม้ี
บตัรลงคะแนนเสยีงเพิม่ขึน้จำกควำมจรงิ 

(๗) กระท ำกำรโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสยีงสำมำรถใชส้ทิธไิด ้หรอืขดัขวำงหรอืหน่วงเหนี่ยวมใิหผู้ม้สีทิธลิงคะแนน
เสยีงไป ณ ทีล่งคะแนนเสยีง หรอืเขำ้ไป ณ ทีล่งคะแนนเสยีง หรอืมใิหไ้ปถงึ ณ ทีด่งักล่ำว 
ภำยในก ำหนดเวลำทีจ่ะลงคะแนนเสยีง 

(๘) ให้ เสนอให้ หรือสัญญำว่ำจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรพัย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นอนัอำจค ำนวณเป็นเงนิไดแ้ก่ผูใ้ด เพื่อจะจูงใจใหผู้้มสีทิธลิงคะแนนเสยีง
นัน้ลงคะแนนเสยีงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืงดลงคะแนนเสยีง 

(๙) เรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดส ำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจะ
ลงคะแนนเสยีง หรอืงดลงคะแนนเสยีง 

(๑๐) ก่อควำมวุ่นวำยขึ้นในที่ลงคะแนนเสียง หรือกระท ำกำรใดอนัเป็นกำร
รบกวนหรอืเป็นอุปสรรคแก่กำรลงคะแนนเสยีง หรอืฝ่ำฝืนค ำสัง่ของคณะกรรมกำรประจ ำ
ทีล่งคะแนนเสยีงตำมมำตรำ ๑๒ วรรคสอง 

(๑๑) เปิด ท ำลำย ท ำให้เสียหำย ท ำให้เปลี่ยนสภำพ ท ำให้สูญหำย ท ำให้ 
ไรป้ระโยชน์ หรอืน ำไปซึง่หบีบตัรลงคะแนนเสยีงหรอืบตัรลงคะแนนเสยีง เวน้แต่เป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีโ่ดยชอบดว้ยกฎหมำย 

ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรอืปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรอื 
ทัง้จ ำทัง้ปรบั 
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๒๐ 

มำตรำ ๒๗  กรรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีงผูใ้ดจงใจนับบตัรลงคะแนนเสยีง
หรอืคะแนนในกำรลงคะแนนเสยีงใหผ้ดิไปจำกควำมจรงิ หรอืรวมคะแนนใหผ้ดิไป หรอื
กระท ำด้วยประกำรใด ๆ โดยมิได้มีอ ำนำจกระท ำโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้บัตร
ลงคะแนนเสยีงช ำรุดหรอืเสยีหำย หรอืใหเ้ป็นบตัรเสยี หรอืกระท ำกำรดว้ยประกำรใด ๆ 
แก่บตัรเสยีเพื่อให้เป็นบตัรที่ใช้ได้ หรอือ่ำนบตัรลงคะแนนเสยีงให้ผดิไปจำกควำมจรงิ 
หรือท ำรำยงำนกำรลงคะแนนเสียงไม่ตรงควำมเป็นจริง ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่ 
หกเดอืนถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่หนึ่งหมื่นบำทถงึสองแสนบำท 

 

มำตรำ ๒๘  ในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ยังมิได้ควบคุมและ
ด ำเนินกำรจดัหรอืจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่และผูบ้รหิำร
ท้องถิ่น ให้อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ในกำรด ำเนินกำรจดัให้มกีำร
ลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่นัน้ตำมพระรำชบญัญตันิี้เป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืเป็นอ ำนำจ
หน้ำทีข่องรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยส ำหรบักำรด ำเนินกำรในกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๒๙  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี
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๒๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๒๘๖ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหร้ำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใดมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องผูม้สีทิธเิลอืกตัง้มสีทิธลิงคะแนนเสยีงว่ำ
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ 
ไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไป เพื่อใหส้มำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่นัน้พ้นจำก
ต ำแหน่งได ้โดยใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๒๒ 

ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

ว่ำดว้ยวธิพีจิำรณำกำรคดัคำ้นกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอน 

สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   

 

โดยที่เห็นสมควรแก้ไขปรบัปรุงระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำด้วยวิธี
พจิำรณำกำรคดัค้ำนกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำร
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเ้กดิควำมชดัเจนและเหมำะสมยิง่ขึน้ อำศยัอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ ๒๓๖ (๙) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๑๐ (๑๗) แห่ง
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
มำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมตคิณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ในกำร
ประชุมครัง้ที ่๕๙/๒๕๕๖ เมื่อวนัที่ ๑๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และครัง้ที่ ๖๗/๒๕๕๖ 
เมื่อวนัที ่๒๘ สงิหำคม ๒๕๕๖ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จงึออกระเบยีบไว ้ดงันี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยวธิพีจิำรณำ
กำรคดัค้ำนกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 

ขอ้ ๒๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดสำมสบิวนันับแต่วนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำกำร
คัดค้ำนกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“กำรลงคะแนนเสยีง” หมำยควำมว่ำ กำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิ

สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 
๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๗๘ ก/หน้ำ ๔/๖ กนัยำยน ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในทอ้งถิน่ 
 

  

๒๓ 

“วนัลงคะแนนเสยีง” หมำยควำมว่ำ วนัทีก่ ำหนดใหเ้ป็นวนัลงคะแนนเสยีงเพื่อ
ถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

“ผู้ร้อง” หมำยควำมว่ำ ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่มกีำร
ลงคะแนนเสยีงและไดย้ื่นค ำรอ้งตำมระเบยีบนี้ 

“ผูถู้กรอ้ง” หมำยควำมว่ำ บุคคลทีถู่กกล่ำวหำว่ำกระท ำให้กำรลงคะแนนเสยีง
เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรลงคะแนนเสยีง
เพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และใหห้มำยควำมรวมถงึสมำชกิ
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัประโยชน์จำกกำรกระท ำดงักล่ำว 

“ค ำร้อง” หมำยควำมว่ำ ค ำร้องคัดค้ำนกำรลงคะแนนเสียงที่เป็นไปโดยไม่
ถูกต้องหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอน
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

“เรื่องคดัค้ำน” หมำยควำมว่ำ เรื่องที่มกีำรกล่ำวหำในค ำร้องที่รบัไว้พจิำรณำ
ด ำเนินกำรตำมระเบยีบนี้ 

“กำรสบืสวนสอบสวน” หมำยควำมว่ำ กำรแสวงหำหรอืกำรรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ
หรอืพยำนหลกัฐำนเพื่อทีจ่ะทรำบขอ้เทจ็จรงิหรอืพสิูจน์ว่ำมกีำรกระท ำใหก้ำรลงคะแนน
เสยีงเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

“คณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวน” หมำยควำมว่ำ คณะบุคคลทีค่ณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัแต่งตัง้เพื่อท ำหน้ำทีเ่กีย่วกบักำรสบืสวนสอบสวนตำมระเบยีบนี้ 

“คณะอนุกรรมกำรวนิิจฉยั” หมำยควำมว่ำ คณะอนุกรรมกำรวนิิจฉยัค ำรอ้งและ
ปัญหำหรอืขอ้โต้แย้งเกี่ยวกบักำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิ่นหรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

“คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั” หมำยควำมรวมถึงคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำกรุงเทพมหำนคร 

“เลขำธกิำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
“ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึผูอ้ ำนวยกำรกำร

เลอืกตัง้ประจ ำกรุงเทพมหำนครและผูท้ีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัมอบหมำย
หรอืผูท้ีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำกรุงเทพมหำนครมอบหมำยใหป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำม
ระเบยีบนี้ 

“พนักงำน” หมำยควำมว่ำ พนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
และใหห้มำยควำมรวมถงึขำ้รำชกำร พนักงำน หรอืลูกจำ้งของหน่วยรำชกำร พนักงำน
ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรฐั ซึ่งมำช่วยปฏิบตัิงำนในส ำนักงำน



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในทอ้งถิน่ 
 

  

๒๔ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ และคณะกรรมกำรหรอืคณะอนุกรรมกำรทีค่ณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้หรอืคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัแต่งตัง้ 

“ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัด ” หมำยควำมรวมถึง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำกรุงเทพมหำนคร 

“จงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึกรุงเทพมหำนคร 
 

ขอ้ ๕  ใหป้ระธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เป็นผูร้กัษำกำรตำมระเบยีบนี้ ในกรณี
จ ำเป็นที่ไม่อำจปฏิบัติตำมระเบียบนี้ หรือเห็นสมควรให้มีกำรปฏิบัตินอกเหนือจำก
ระเบยีบนี้ ใหเ้ลขำธกิำรขอควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก่อนเป็นกรณี ๆ 
ไป 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   

 

ข้อ ๖  เมื่อมีกำรประกำศผลกำรลงคะแนนเสียงแล้ว ถ้ำผู้มีสิทธิเลือกตัง้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้เห็นว่ำกำรลงคะแนนเสยีงเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรอืไม่
ชอบด้วยกฎหมำย ให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ยื่นค ำร้องต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
จงัหวดัภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัประกำศผลกำรลงคะแนนเสยีงใหพ้จิำรณำด ำเนินกำร
ตำมระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๗  ให้คณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวน ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
จังหวัด คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั เลขำธิกำร และคณะอนุกรรมกำร
วนิิจฉยั มหีน้ำทีพ่จิำรณำหรอืเสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ในกำรวนิิจฉัย
ค ำร้องและปัญหำหรอืขอ้โต้แย้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอน
สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่นในเขตอ ำนำจของตนและปฏิบตัิงำนอื่นตำมที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอบหมำย 

 

หมวด ๒ 

ค ำรอ้ง 
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๒๕ 

ส่วนที ่๑ 

กำรยื่นค ำรอ้ง 

   

 

ขอ้ ๘  ค ำรอ้งตอ้งท ำเป็นหนังสอื ใชถ้อ้ยค ำสุภำพ และมรีำยกำรดงันี้ 
(๑) วนั เดอืน ปี ทีท่ ำค ำรอ้ง 

(๒) ชื่อ ที่อยู่ และสถำนะของผู้ร้อง หำกมหีลำยคน อำจจดัท ำเป็นบญัชีแนบ
ทำ้ยค ำรอ้งกไ็ด ้

(๓) ชื่อผูถู้กรอ้ง พรอ้มทีอ่ยู่และสถำนะของผูถู้กรอ้ง (ถ้ำม)ี หำกมหีลำยคนอำจ
จดัท ำเป็นบญัชแีนบทำ้ยค ำรอ้งกไ็ด ้

(๔) ระบุขอ้เทจ็จรงิของแต่ละขอ้กล่ำวหำ และพฤตกิำรณ์ทีท่ ำใหก้ำรลงคะแนน
เสยีงเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรลงคะแนน
เสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ โดยมรีำยละเอยีดเกีย่วกบัวนั 
เวลำ และสถำนทีท่ีเ่กดิกำรกระท ำ รวมทัง้บุคคลและหลกัฐำนต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๕) ลงลำยมอืชื่อผูร้อ้ง 

ค ำรอ้งเกี่ยวกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรลงคะแนนเสยีงและกำรนับคะแนนเสยีง
ของกรรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีงใหย้ื่นพรอ้มหลกัฐำนกำรทกัทว้งเกีย่วกบักำรปฏบิตัิ
หน้ำที่ของบุคคลดงักล่ำวในขณะปฏบิตัหิน้ำทีน่ัน้ตำมแบบที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ก ำหนดและกรรมกำรประจ ำทีล่งคะแนนเสยีงได้บนัทกึเหตุนัน้ไวใ้นรำยงำนกำรใชส้ทิธิ
ลงคะแนนเสยีง 

 

ขอ้ ๙  ผู้ร้องต้องยื่นค ำร้องด้วยตนเองที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจงัหวดัที่เหตุแห่งกำรร้องได้เกิด หรอือ้ำงว่ำ หรอืเชื่อว่ำได้เกิดขึ้นในจงัหวดันัน้ 
เว้นแต่ในกรณีมเีหตุจ ำเป็นอำจยื่นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก็ได้ และให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ จดัส่งค ำรอ้งพรอ้มเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งใหส้ ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจงัหวดัทีเ่หตุแห่งกำรรอ้งไดเ้กดิหรอือ้ำงว่ำ หรอืเชื่อว่ำได้
เกดิขึน้ในจงัหวดันัน้ 

ในกรณีทีม่เีหตุจ ำเป็น ผูร้อ้งอำจมอบอ ำนำจใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจน ำค ำรอ้งไปยื่น
แทนกไ็ดโ้ดยจะตอ้งส่งใบมอบอ ำนำจพรอ้มทัง้ระบุเหตุผลทีต่อ้งมกีำรยื่นค ำรอ้งแทน และ
ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรแสดงตวัอย่ำงอื่นทีท่ำงรำชกำรออกให ้
ทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชนของผูร้อ้งและผูร้บัมอบอ ำนำจดว้ย 
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๒๖ 

ขอ้ ๑๐  ในกรณีทีม่เีหตุจ ำเป็น เมื่อผูร้อ้งไม่สำมำรถท ำค ำรอ้งเป็นหนังสอืได ้ให้
พนักงำนจดัใหม้กีำรท ำค ำรอ้งให ้และบนัทกึเหตุแห่งควำมจ ำเป็นทีไ่ม่สำมำรถท ำค ำรอ้ง
เป็นหนังสอืไว้ด้วยพร้อมกบัลงลำยมอืชื่อหรอืลำยพมิพ์นิ้วมอืของผูร้้อง และลำยมอืชื่อ
ของพนักงำน 

 

ขอ้ ๑๑  ค ำร้องที่ไดย้ื่นไวแ้ล้วตำมขอ้ ๙ และขอ้ ๑๐ ให้พนักงำนออกใบรบัค ำ
รอ้งใหแ้ก่ผูร้อ้งไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรพจิำรณำรบัหรอืไม่รบัเป็นเรือ่งคดัคำ้น 

   

 

ข้อ ๑๒  ให้พนักงำนที่ได้รับมอบหมำย ตรวจค ำร้องที่ผู้ร้องยื่นไว้ และ
ด ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ในกรณีทีม่สีำระส ำคญัไม่ครบถ้วนตำมขอ้ ๘ ใหแ้จง้ผูร้อ้งเพื่อแก้ไขภำยใน
สำมวนัท ำกำร 

(๒) ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ ให้บันทึกถ้อยค ำผู้ร้องให้ปรำกฏ
พฤติกำรณ์ตำมขอ้ ๘ (๔) ตำมที่เห็นสมควร แต่ทัง้นี้ ต้องมใิช่เป็นกำรสอบสวนพยำน
ก่อนสัง่รบัเป็นเรื่องคดัคำ้น 

หำกผูร้อ้งไม่ด ำเนินกำรตำม (๑) หรอื (๒) ใหถ้อืว่ำผูร้อ้งสละสทิธิท์ีจ่ะแก้ไขค ำ
รอ้งนัน้ 

 

ขอ้ ๑๓  ค ำรอ้งดงัต่อไปนี้มใิหร้บัไวเ้ป็นเรื่องคดัคำ้น 

(๑) ค ำรอ้งทีม่ไิดย้ื่นภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ ๖ 

(๒) ค ำรอ้งทีไ่ม่เป็นไปตำมขอ้ ๘ ขอ้ ๙ และขอ้ ๑๐ 

(๓) ค ำร้องที่มปีระเด็นหรือเป็นเรื่องที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ได้วินิจฉัยชี้
ขำดแลว้ หรอือยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำล หรอืทีศ่ำลไดม้คี ำพพิำกษำ หรอืมคี ำสัง่
ถงึทีสุ่ดแลว้ 

 

ขอ้ ๑๔  เมื่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัไดร้บัค ำรอ้งทีม่สีำระส ำคญั
ครบถ้วนตำมขอ้ ๘ แล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัสัง่รบัหรอืไม่รบัเป็น
เรื่องคดัคำ้นภำยในสำมวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้ง 
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๒๗ 

ค ำรอ้งทีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั สัง่รบัเป็นเรื่องคดัคำ้นแล้ว ให้
มอบเรื่องคดัค้ำนใหค้ณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนด ำเนินกำรสบืสวนสอบสวนโดย
พลนั และใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจังหวัดทรำบ รวมทัง้รำยงำนให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ทรำบตำมแบบที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดโดยเสนอผ่ำนเลขำธกิำร 

ค ำร้องที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัสัง่ไม่รบัเป็นเรื่องคดัค้ำนให้
เสนอคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัพจิำรณำ หำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจงัหวดัสัง่รบัเป็นเรื่องคดัค้ำนให้ส่งเรื่องคดัค้ำนนัน้ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจงัหวดั เพื่อใหค้ณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนด ำเนินกำรโดยพลนัและรำยงำน
ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ทรำบตำมแบบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนดโดย
เสนอผ่ำนเลขำธกิำร 

ค ำร้องที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัสัง่ไม่รบัเป็นเรื่องคดัค้ำนให้
เสนอคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้เห็นชอบไม่รับเป็นเรื่องคัดค้ำน ให้
เลขำธกิำรส่งเรื่องใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัสัง่จ ำหน่ำยเรื่องและแจง้ใหผู้้
ร้องทรำบ กรณีคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มคี ำสัง่ให้รบัเป็นเรื่องคดัค้ำน ให้ส่งเรื่องให้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัด ำเนินกำรต่อไป 

 

ส่วนที ่๓ 

กำรรวม กำรแยกพจิำรณำ กำรถอนเรื่องคดัคำ้น 

   

 

ข้อ ๑๕  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำจงัหวดั เลขำธกิำร หรอืคณะอนุกรรมกำรวนิิจฉยั แล้วแต่กรณี อำจสัง่ใหร้วมเรื่อง
คดัคำ้น หรอืส ำนวนกำรสบืสวนสอบสวนในกรณี ดงันี้ 

(๑) ผูร้อ้งและผูถู้กรอ้งเป็นรำยเดยีวกนั 

(๒) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องหลำยรำยซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกัน หรือมีควำมสัมพันธ์
เกีย่วขอ้งกนั 

(๓) เรื่องคดัคำ้นทีม่ผีูร้อ้งต่ำงรำยกนั แต่ผูถู้กรอ้งเป็นรำยเดยีวกนั 

(๔) เรื่องคดัคำ้นทีม่มีลูกรณีเดยีวกนัหรอืเกีย่วพนักนั 
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๒๘ 

ขอ้ ๑๖  เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั หรอืเลขำธกิำร เห็นเป็น
กำรสมควรหรือได้รับรำยงำนจำกคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนว่ำ กำรสืบสวน
สอบสวนเรื่องคดัค้ำนใดมคีวำมยุ่งยำกหรืออำจจะเกิดควำมล่ำช้ำ อำจสัง่ให้แยกเรื่อง
คดัคำ้นหรอืแยกประเดน็ของเรื่องคดัคำ้นนัน้ไปท ำกำรสืบสวนสอบสวนต่ำงหำกหรอืแยก
ไปรวมกบัประเดน็ของเรื่องคดัคำ้นอื่นกไ็ด ้

 

ข้อ ๑๗  ผู้ร้องอำจยื่นหนังสือขอถอนค ำร้องที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัหรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไดก้่อนคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้วนิิจฉยัชีข้ำด 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้อำจอนุญำตหรอืไม่อนุญำตใหถ้อนค ำรอ้งกไ็ด ้และให้
เลขำธกิำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ร้อ้งทรำบ 

 

หมวด ๓ 

กำรสบืสวนสอบสวนและกำรพจิำรณำ 

   

 

ส่วนที ่๑ 

คณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวน 

   

 

ขอ้ ๑๘  ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร
สบืสวนสอบสวน ประกอบดว้ย ประธำนอนุกรรมกำรคนหนึ่งและอนุกรรมกำรอกีสองคน 
โดยให้แต่งตัง้จำกบุคคลที่มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง มีควำมซื่อสตัย์สุจริตเป็นที่
ประจกัษ์ และมคีุณสมบตัอิย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มีคุณวุฒิทำงด้ำนนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ หรือมี
ประสบกำรณ์ในดำ้นกำรสอบสวน 

(๒) ส ำเร็จหลักสูตรกำรสืบสวนสอบสวนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ 

(๓) เป็นทนำยควำม 

(๔) เป็นพนักงำนสอบสวน พนักงำนฝ่ำยปกครอง นำยทหำรเหล่ำพระธรรมนูญ 
ขำ้รำชกำรประจ ำสถำนทตู 

(๕) เป็นพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
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๒๙ 

ขอ้ ๑๙  ใหค้ณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนมอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) สบืสวนสอบสวนเรื่องคดัคำ้นเกีย่วกบักำรลงคะแนนเสยีง 

(๒) เรื่องอื่น ๆ ทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอบหมำย 

ในกำรสบืสวนสอบสวน คณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนอำจมอบหมำยให้
อนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนคนใดคนหนึ่งไปท ำกำรสบืสวนสอบสวนกไ็ด ้

ให้เลขำธิกำร และผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัด มีอ ำนำจในกำร
ควบคุมก ำกบัดูแล ตรวจสอบ และเร่งรดักำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องคณะอนุกรรมกำรสบืสวน
สอบสวน 

 

ขอ้ ๒๐  อนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) ผูแ้ต่งตัง้สัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งเมื่อเหน็สมควร 

(๔) คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไดว้นิิจฉยัชีข้ำดส ำนวนกำรสบืสวนสอบสวนแลว้ 

 

ขอ้ ๒๑  กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวน ต้องมอีนุกรรมกำร
สืบสวนสอบสวนมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนคณะอนุกรรมกำรสืบสวน
สอบสวนจงึจะเป็นองค์ประชุมใหป้ระธำนอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนเป็นประธำนในที่
ประชุม ในกรณีที่ประธำนอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนไม่มำประชุม หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้อนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนที่มำประชุมเลอืกอนุกรรมกำรสบืสวน
สอบสวนคนหนึ่งท ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชุม 

กำรลงมติของคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนให้ถือเสียงข้ำงมำก 
อนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนทุกคนทีม่ำประชุมตอ้งลงคะแนนเสยีงเพื่อมมีติ 

อนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนคนหนึ่งใหม้หีนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนน
เสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

อนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนคนใดมีควำมเห็นแย้ง ให้ท ำควำมเห็นแย้งใน
รำยงำนกำรสบืสวนสอบสวนดว้ย 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรสบืสวนสอบสวน 
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๓๐ 

ข้อ ๒๒  ให้คณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนท ำกำรสืบสวนสอบสวนเรื่อง
คดัคำ้นทีไ่ดส้ัง่รบัเป็นเรื่องคดัคำ้นโดยเรว็ แล้วสรุปส ำนวนใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องคดัคำ้นนัน้ไวด้ ำเนินกำร หำกไม่แล้วเสรจ็ใหร้ำยงำนพรอ้มเหตุผล
ควำมจ ำเป็นต่อประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัหรอืกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย แล้วแต่กรณี เพื่อขออนุมัติขยำยระยะเวลำท ำกำร
สืบสวนสอบสวนออกไปอีกไม่เกินสองครัง้ครัง้ละไม่เกินสำมสิบวนั โดยให้ขอขยำย
ระยะเวลำก่อนสิน้สุดระยะเวลำกำรสบืสวนสอบสวนไม่น้อยกว่ำสำมวนัท ำกำร 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนตำมวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดเสนอควำมเห็นในส่วนที่มีกำรคัดค้ำนให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัพิจำรณำและเมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจงัหวดัมมีตปิระกำรใด ใหเ้สนอคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำโดยเรว็ต่อไป 

 

ขอ้ ๒๓  เมื่อคณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนท ำกำรสบืสวนสอบสวนรวบรวม
พยำนหลกัฐำนฝ่ำยผูร้้องแล้ว มพียำนหลกัฐำนสนับสนุนพอฟังได้ว่ำผูถู้กร้องกระท ำให้
กำรลงคะแนนเสยีงเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ใหถ้อืว่ำบุคคล
ดงักล่ำวเป็นผู้ถูกกล่ำวหำ แล้วจดัให้มกีำรแจ้งขอ้กล่ำวหำหรอืแจง้เหตุแห่งกำรร้องแก่
บุคคลนัน้ 

ให้คณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวน ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั แล้วแต่กรณี มอี ำนำจในกำรแจ้งขอ้กล่ำวหำ
หรอืแจ้งเหตุแห่งกำรร้อง โดยให้จดัท ำบนัทกึกำรแจง้และรบัทรำบขอ้กล่ำวหำหรอืเหตุ
แห่งกำรร้องพร้อมก ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ใหผู้ถู้กกล่ำวหำไปรบัทรำบขอ้กล่ำวหำ
หรือเหตุแห่งกำรร้อง และให้ถ้อยค ำหรือมหีนังสอืชี้แจงขอ้เท็จจริงหรือแสดงหลกัฐำน
ส่งไปยงัผูถู้กกล่ำวหำตำมทีอ่ยู่ปรำกฏในทะเบยีนบ้ำน หรอืหลกัฐำนของทำงรำชกำรหรอื
โดยวิธีอื่น และแจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบถึงสิทธิที่จะให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจง
ขอ้เทจ็จรงิและน ำพยำนหลกัฐำนมำแสดงแกข้อ้กล่ำวหำ หรอืเหตุแห่งกำรรอ้งดว้ย 

 

ขอ้ ๒๔  ในกรณีทีผู่ถู้กกล่ำวหำไม่มำใหถ้อ้ยค ำและไม่มหีนังสอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ
หรอืแสดงหลกัฐำนภำยในเวลำที่ก ำหนดโดยไม่มเีหตุอนัสมควร ให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ
สละสิทธิใ์นกำรให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐำน ให้
คณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนบนัทกึเหตุดงักล่ำวไวใ้นส ำนวนกำรสบืสวนสอบสวน
แลว้ด ำเนินกำรต่อไป 
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๓๑ 

ขอ้ ๒๕  ในกำรชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำ ผูถู้กกล่ำวหำสำมำรถน ำทนำยควำม หรอื
บุคคลทีต่นไวว้ำงใจเขำ้ร่วมรบัฟังกำรชีแ้จงไดจ้ ำนวนหนึ่งคน กรณีทีไ่ม่สำมำรถน ำบุคคล
ดงักล่ำวมำเขำ้ร่วมรบัฟังกำรชี้แจงไม่อำจน ำมำเป็นเหตุขอเลื่อนกำรชี้แจงได ้และหำ้มมิ
ใหบุ้คคลดงักล่ำว ซกัถำม แนะน ำผูถู้กกล่ำวหำหรอืตอบค ำถำมแทนผูถู้กกล่ำวหำ หำก
ฝ่ำฝืนหรอืมพีฤตกิำรณ์อนัเป็นกำรขดัขวำงหรอืมคีวำมประพฤตไิม่เหมำะสม ใหผู้แ้จง้ขอ้
กล่ำวหำไม่อนุญำตใหบุ้คคลนัน้เขำ้ร่วมรบัฟังกำรชี้แจงและใหบ้นัทกึเหตุดงักล่ำวรวมไว้
ในส ำนวนกำรสบืสวนสอบสวน 

 

ขอ้ ๒๖  ในกำรสอบปำกค ำ ให้คณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนจดัให้มกีำร
บนัทึกถ้อยค ำโดยให้ผู้ให้ถ้อยค ำให้ถ้อยค ำด้วยควำมสมคัรใจ และคณะอนุกรรมกำร
สืบสวนสอบสวนต้องไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรหลอกลวง บงัคบั ขู่เข็ญ หรือให้
สญัญำใด ๆ เพื่อจงูใจใหผู้ใ้หถ้อ้ยค ำใหถ้อ้ยค ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 

ก่อนกำรบนัทกึถอ้ยค ำใหแ้จง้ผูใ้หถ้อ้ยค ำทรำบดว้ยว่ำถอ้ยค ำทีใ่หบ้นัทกึนัน้อำจ
ใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนในกำรพจิำรณำคดไีด ้หำกใหถ้้อยค ำอนัเป็นเทจ็เพื่อใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจ
ว่ำสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอืผูใ้ด กระท ำกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่
อำจมีควำมผิดและต้องได้รบัโทษทำงอำญำเมื่อบนัทกึถ้อยค ำเสร็จแล้วจะอ่ำนให้ผู้ให้
ถ้อยค ำฟังหรือจะให้ผู้ให้ถ้อยค ำอ่ำนเองก็ได้ ให้ผู้ให้ถ้อยค ำผู้บันทึกถ้อยค ำ และ
คณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนลงลำยมอืชื่อก ำกบัไวทุ้กหน้ำ 

ในกำรบนัทกึถ้อยค ำ ใหเ้ขยีนดว้ยน ้ำหมกึหรอืพมิพด์ดี หรอืพมิพ ์ถ้ำมผีดิตกที่
ใด หำ้มมใิหข้ดูลบหรอืบนัทกึขอ้ควำมทบั แต่ใหใ้ชว้ธิขีดีฆ่ำถ้อยค ำทีไ่ม่ต้องกำรใช ้แล้ว
เขยีนหรือพิมพ์ขึ้นใหม่ถ้ำมีข้อควำมตกเติมให้ผู้ตกเติมลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ โดยให้
อนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนและผูใ้หถ้อ้ยค ำลงลำยมอืชื่อก ำกบัไวทุ้กแห่ง 

ในกรณีทีผู่ใ้หถ้อ้ยค ำไม่สำมำรถลงลำยมอืชื่อได ้ใหพ้มิพล์ำยนิ้วมอืไว้ 
ในกรณีทีผู่ใ้หถ้้อยค ำไม่ยอมลงลำยมอืชื่อหรอืไม่อำจลงลำยมอืชื่อได ้ใหบ้นัทกึ

เหตุดงักล่ำวไวใ้นบนัทกึถอ้ยค ำนัน้ 

หำ้มมใิหบุ้คคลอื่นทีม่ใิช่คณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนบนัทกึเสยีงหรอืภำพ
เสยีงหรอืกระท ำกำรอื่นใดใหบุ้คคลอื่นไดท้รำบขอ้เทจ็จรงิในกำรสบืสวนสอบสวน เวน้แต่
จะไดร้บัอนุญำตจำกคณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวน 

พยำนที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 
คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย คณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวน หรือคณะบุคคลที่
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๓๒ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แต่งตัง้ใหด้ ำเนินกำรตำมระเบยีบนี้ มหีนังสอืเรยีกมำใหถ้อ้ยค ำ 
ใหไ้ดร้บัค่ำป่วยกำรตำมอตัรำทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดไวท้ำ้ยระเบยีบนี้ เวน้
แต่เป็นพยำนทีผู่ร้อ้งหรอืผูถู้กรอ้งอำ้ง หรอืน ำมำใหถ้อ้ยค ำ 

 

ขอ้ ๒๗  กำรสอบสวนใหใ้ชภ้ำษำไทย แต่ถ้ำมคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำษำอื่น ให้
ใชล่้ำมแปล 

ในกรณีทีผู่ใ้หถ้้อยค ำ ไม่สำมำรถพูดหรอืเขำ้ใจภำษำไทย ใหค้ณะอนุกรรมกำร
สบืสวนสอบสวนจดัหำล่ำมให ้

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค ำ ไม่สำมำรถพูดหรือได้ยินหรือสื่อควำมหมำยได้ ให้
คณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนจัดหำล่ำมภำษำมือ หรือจัดให้ถำมตอบหรือสื่อ
ควำมหมำยโดยวธิอีื่นทีเ่หน็สมควร 

ในกรณีทีใ่ชล่้ำม ล่ำมตอ้งสำบำนหรอืปฏญิำณตนตำมลทัธศิำสนำของล่ำม ว่ำจะ
ท ำหน้ำทีโ่ดยสุจรติ จะไม่เพิม่เตมิตดัทอนหรอืบดิเบอืนสิง่ทีแ่ปล และใหล่้ำมลงลำยมอืชื่อ
ในบนัทกึถอ้ยค ำหรอืค ำแปลนัน้ 

ใหล่้ำมมสีทิธไิดร้บัค่ำป่วยกำรตำมอตัรำทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดไว้
ทำ้ยระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๒๘  ในกรณีทีพ่ยำนหลกัฐำนอยู่ต่ำงทอ้งที ่ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
จงัหวดัแห่งท้องที่ที่เหตุแห่งกำรร้องคดัค้ำนเกิดขึ้นหรอือ้ำงว่ำ หรือเชื่อว่ำได้เกิดขึ้นใน
จงัหวดันัน้ อำจส่งประเดน็ไปใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัแห่งทอ้งทีท่ีพ่ยำน
อำศยัอยู่ด ำเนินกำรแทนกไ็ด ้ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัที่รบัประเด็นจะท ำ
กำรสบืสวนสอบสวนเอง หรอืจะมอบหมำยใหพ้นักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัคนใดคนหนึ่งท ำกำรแทนกไ็ด ้เมื่อด ำเนินกำรแล้วใหผู้อ้ ำนวยกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัรวบรวมถ้อยค ำส ำนวนพร้อมทัง้พยำนหลกัฐำนส่งไปยงัผูส่้ง
ประเดน็ 

 

ขอ้ ๒๙  ผูถู้กกล่ำวหำซึง่ไดย้ื่นค ำชีแ้จงหรอืใหถ้้อยค ำแก้ขอ้กล่ำวหำแลว้มสีทิธิ
ยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสอืพรอ้มพยำนเอกสำร หรอืพยำนวตัถุเพิม่เตมิต่อคณะอนุกรรมกำร
สืบสวนสอบสวนในเวลำใด ๆ ก่อนเสนอรำยงำนกำรสืบสวนสอบสวนตำมขอ้ ๓๑ ต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 
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๓๓ 

ข้อ ๓๐  ในกรณีที่คณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนเห็นว่ำกำรสอบสวน
พยำนหลกัฐำนใดจะท ำให้กำรสอบสวนล่ำช้ำโดยไม่จ ำเป็น หรอืมใิช่พยำนหลกัฐำนใน
ประเดน็ส ำคญั จะงดกำรสอบสวนพยำนหลกัฐำนนัน้เสยีกไ็ดโ้ดยใหบ้นัทกึเหตุนัน้ไว้ 

 

ขอ้ ๓๑  เมื่อคณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวนท ำกำรสบืสวนสอบสวนเสร็จ
แล้ว ให้ท ำรำยงำนกำรสบืสวนสอบสวนตำมแบบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนด 
โดยสรุปขอ้เท็จจรงิและพยำนหลกัฐำนพร้อมทัง้ควำมเห็นประกอบส ำนวนกำรสืบสวน
สอบสวนเสนอต่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 

เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัได้รบัส ำนวนกำรสบืสวนสอบสวน
ตำมวรรคหนึ่งแล้วให้มคีวำมเห็นพร้อมเหตุผลท้ำยรำยงำนกำรสืบสวนสอบสวน แล้ว
เสนอต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเพื่อพจิำรณำโดยเรว็ 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัไดร้บัส ำนวนกำรสบืสวนสอบสวน
จำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั ให้พิจำรณำและจดัท ำควำมเห็นโดยระบุ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบแล้วเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำมแบบที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด โดยเสนอผ่ำนเลขำธกิำรโดยเรว็ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัด หรือ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั อำจสัง่ให้คณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวน
ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้  ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรต้องอยู่ภำยใต้กรอบ
ระยะเวลำตำมขอ้ ๒๒ 

เมื่อเลขำธกิำรไดร้บัส ำนวนกำรสบืสวนสอบสวนตำมวรรคสำมแล้ว เลขำธกิำร
อำจสัง่กำรให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัท ำกำรสืบสวนสอบสวนเพิม่เติม 
หรือแจ้งข้อกล่ำวหำก็ได้แล้วให้เลขำธิกำรเสนอส ำนวนกำรสืบสวนสอบสวนพร้อม
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้พิจำรณำโดยเร็ว เว้นแต่มีกำรแต่งตัง้
คณะอนุกรรมกำรวนิิจฉยักใ็หด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๔๑ 

ในกรณีทีม่เีหตุอนัสมควรหรอืมคีวำมจ ำเป็นเร่งด่วน ใหเ้ลขำธกิำรเสนอส ำนวน
กำรสบืสวนสอบสวนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำวนิิจฉยัไดโ้ดยตรง 

 

ขอ้ ๓๒  เลขำธกิำรอำจมอบหมำยใหพ้นักงำนไปร่วมท ำกำรสบืสวนสอบสวน
หรอืใหไ้ปก ำกบัดูแลกำรสบืสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวน และให้
พนักงำนดงักล่ำวมอี ำนำจสัง่ใหม้กีำรสบืสวนสอบสวนพยำนหลกัฐำนเพิม่เตมิหรอืเร่งรดั
กำรสบืสวนสอบสวนกไ็ด ้
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๓๔ 

ขอ้ ๓๓  คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้อำจสัง่ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
จังหวัดส่งส ำนวนกำรสืบสวนสอบสวนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้เพื่อ
ด ำเนินกำรกไ็ด ้

 

หมวด ๔ 

กำรพจิำรณำค ำรอ้งและปัญหำหรอืขอ้โตแ้ยง้ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 

   
 

ขอ้ ๓๔  คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั มเีขตอ ำนำจพจิำรณำค ำรอ้ง
และปัญหำหรอืขอ้โตแ้ยง้จำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอด
ถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ซึง่ไดเ้กดิหรอือำ้งว่ำหรอืเชื่อว่ำไดเ้กดิขึน้ใน
เขตจงัหวดันัน้ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวัดต้องมีกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัมำประชุมไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องกรรมกำรทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ แต่
ต้องไม่น้อยกว่ำสำมคนจึงจะเป็นองค์ประชุมให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
จงัหวดัเป็นประธำนในทีป่ระชุม ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัไม่
มำประชุม หรอืไม่สำมำรถปฏิบตัหิน้ำทีไ่ด ้ให้กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเลอืก
กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัคนหนึ่งท ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชุม 

กำรลงมติของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัให้ถือเสียงข้ำงมำก 
กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทุกคนที่เขำ้มำประชุมต้องลงคะแนนเสยีงเพื่อมมีติ 
ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอีกหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้
ขำด กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัคนใดมคีวำมเหน็แยง้ ใหท้ ำควำมเหน็แยง้ไว้ 

 

ส่วนที ่๒ 

คณะอนุกรรมกำรวนิิจฉยั 
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๓๕ 

ข้อ ๓๕  คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้อำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย 
ประกอบด้วยประธำนอนุกรรมกำรและอนุกรรมกำร ซึ่งแต่งตัง้จำกบุคคลที่มคีวำมเป็น
กลำงทำงกำรเมืองและมีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จำกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
นิตศิำสตร์ รฐัศำสตร์ กำรสบืสวนสอบสวน กำรบญัช ีกำรตรวจสอบภำยใน หรอืดำ้นอื่น 
ๆ ทีเ่หมำะสม 

คณะอนุกรรมกำรวนิิจฉัย ใหม้จี ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน แต่ไม่เกนิหำ้คนและ
อำจมหีลำยคณะกไ็ด ้

ให้เลขำธิกำรแต่งตัง้พนักงำนเป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรตำมควำม
เหมำะสม 

 

ขอ้ ๓๖  คณะอนุกรรมกำรวนิิจฉัย มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งสองปีนับแต่วนัที่
ไดร้บัแต่งตัง้และอำจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้

 

ขอ้ ๓๗  อนุกรรมกำรวนิิจฉยัพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ครบวำระ 

(๒) ตำย 

(๓) ลำออก 

(๔) คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่งเมื่อเหน็สมควร 

กรณีที่อนุกรรมกำรวินิจฉัยว่ำงลงและมกีำรแต่งตัง้อนุกรรมกำรวินิจฉัยแทน
ต ำแหน่งทีว่่ำงใหอ้นุกรรมกำรวนิิจฉยัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่อยู่ในต ำแหน่งเพยีงเท่ำวำระ
ทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

 

ข้อ ๓๘  คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยมีอ ำนำจพิจำรณำและวินิจฉัยค ำร้องและ
ปัญหำหรอืขอ้โต้แยง้ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอืเรื่องอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอบหมำย 

 

ขอ้ ๓๙  กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรวนิิจฉยั ตอ้งมอีนุกรรมกำรวนิิจฉยัมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนอนุกรรมกำรวินิจฉัยเท่ำที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์
ประชุม ให้ประธำนอนุกรรมกำรวินิจฉัยเป็นประธำนในที่ประชุม ในกรณีที่ประธำน
อนุกรรมกำรวนิิจฉยัไม่มำประชุมหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหอ้นุกรรมกำรวนิิจฉยั
ทีม่ำประชุมเลอืกอนุกรรมกำรวนิิจฉยัคนหนึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุม 
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๓๖ 

ข้อ ๔๐  กำรลงมติของคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย ให้ถือเสียงข้ำงมำก 
อนุกรรมกำรวนิิจฉยัทุกคนทีม่ำประชุมตอ้งลงคะแนนเสยีงเพื่อมมีติ 

อนุกรรมกำรวินิจฉัยคนหนึ่งให้มหีนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

อนุกรรมกำรวนิิจฉยัคนใดมคีวำมเหน็แยง้ ใหท้ ำควำมเหน็แยง้ไวด้ว้ย 

 

ส่วนที ่๓ 

กำรพจิำรณำของคณะอนุกรรมกำรวนิิจฉยั 

   

 

ข้อ ๔๑  ในกรณีที่มีกำรแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยตำมข้อ ๓๕ ให้
เลขำธกิำรเสนอส ำนวนกำรสบืสวนสอบสวนพรอ้มควำมเหน็ต่อคณะอนุกรรมกำรวนิิจฉยั 
เพื่อพจิำรณำก่อนทีจ่ะเสนอใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำ เวน้แต่คณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้จะสัง่เป็นอย่ำงอื่น 

 

ขอ้ ๔๒  เมื่อคณะอนุกรรมกำรวนิิจฉัยได้รบัส ำนวนกำรสบืสวนสอบสวนตำม  

ข้อ ๔๑ คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย อำจท ำกำรสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อ
กล่ำวหำแก่ผู้ถูกร้องก็ได้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยอำจให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน และบุคคลดงักล่ำวอำจ
มอบหมำยใหพ้นักงำนด ำเนินกำรแทนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๔๓  เมื่อคณะอนุกรรมกำรวนิิจฉัยพจิำรณำเสร็จแล้ว ให้จดัท ำควำมเห็น
ตำมแบบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนดแล้วเสนอให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
พจิำรณำโดยเรว็ 

ควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยจะต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบ ในกรณีทีอ่นุกรรมกำรวนิิจฉยัคนใดมคีวำมเหน็แยง้ ใหท้ ำควำมเหน็แยง้ไว ้และ
ตอ้งลงลำยมอืชื่อของอนุกรรมกำรวนิิจฉยัทีพ่จิำรณำทุกคน 

 

หมวด ๕ 

กำรพจิำรณำวนิิจฉยัชีข้ำด 

ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
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๓๗ 

ขอ้ ๔๔  เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ได้รบัควำมเหน็ของคณะอนุกรรมกำร
วนิิจฉัย เลขำธกิำรคณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวน หรอืคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำจงัหวดั แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำวนิิจฉัยชี้ขำดหรอืมี
ควำมเหน็โดยเรว็ 

 

ขอ้ ๔๕  ใหเ้ลขำธกิำรส่งค ำวนิิจฉยัของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ใหแ้ก่ผูร้อ้ง ผู้
ถูกรอ้ง หรอืผูเ้กีย่วขอ้ง และคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทรำบโดยไม่ชกัชำ้ 

 

หมวด ๖ 

เหตุยกเวน้ในกำรใชร้ะเบยีบ 

   
 

ขอ้ ๔๖  ระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นระเบยีบนี้ เป็นกำรเร่งรดักำรปฏบิตังิำนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ หำกปฏบิตัเิกนิก ำหนดเวลำ แต่มไิดม้กีำรกระท ำที่
เป็นกำรขดัต่อกฎหมำยไม่เป็นเหตุใหก้ำรสบืสวนสอบสวนหรอืกำรปฏบิตัทิีไ่ดด้ ำเนินกำร
ตำมระเบยีบนี้เสยีไป 

 

หมวด ๗ 

ค่ำตอบแทน 

   
 

ขอ้ ๔๗  ใหค้ณะอนุกรรมกำรวนิิจฉยั เลขำนุกำรและผูช้่วยเลขำนุกำรไดร้บัเบี้ย
ประชุมตำมอตัรำทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดไวท้ำ้ยระเบยีบนี้ โดยใหน้ ำระเบยีบ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยเบี้ยประชุมกรรมกำร อนุกรรมกำร หรอืผูท้ ำงำนมำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๔๘  ให้คณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนได้รบัค่ำตอบแทนตำมอตัรำที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดไวท้ำ้ยระเบยีบนี้ และใหส้ำมำรถเบกิค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปปฏบิตังิำนไดต้ำมระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปปฏบิตังิำน 
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๓๘ 

หมวด ๘ 

แบบพมิพท์ีใ่ชใ้นกำรคดัคำ้น 

   
 

ขอ้ ๔๙  แบบพมิพเ์กี่ยวกบัวธิพีจิำรณำกำรคดัคำ้นกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอด
ถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผู้บรหิำรท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมแบบพมิพ์ทีค่ณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ก ำหนดไวท้ำ้ยระเบยีบนี้ 

 

บทเฉพำะกำล 

   

 

ขอ้ ๕๐  กำรใดทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมระเบยีบทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ๓ ค ำสัง่ หรอื
มติของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ และหนังสือสัง่กำรที่เกี่ยวขอ้งอยู่ก่อนระเบยีบนี้ใช้
บงัคบั ใหด้ ำเนินกำรตำมระเบยีบ มต ิและหนังสอืสัง่กำรดงักล่ำวต่อไปจนกว่ำจะแลว้เสรจ็ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๓๐ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อภชิำต  สุขคัคำนนท ์

ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
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๖๒ 

ค ำอธิบำย 
รำยได้ท้องถ่ิน 

 
ในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจยัส าคญัประการหนึ่ง 

ที่ส่งเสรมิความเป็นอิสระในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอื รายได้ 
โดยเฉพาะรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรทีจ่ะต้องชดัเจนและได้สดัส่วนกบั
ภาระหน้าที่ ปัจจุบนัรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดไว้ในกฎหมาย  
ว่าด้วยการจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้เอง และยงัมีการก าหนดรายได้ไว้ใน
กฎหมายอื่น ๆ ประกอบกนั 

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ  
ได ้๓ ประเภท 

(๑) รายไดท้ีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอี านาจจดัเกบ็ไดเ้อง 
(๒) รายได้ที่ใช้ฐานร่วมกันกับส่วนกลาง เช่น ภาษีสรรสามิต ภาษีสุรา  

ภาษยีาสบู ภาษธีุรกจิเฉพาะ และภาษมีลูค่าเพิม่ เป็นตน้ 
(๓) เงนิอุดหนุน 
ต่อมารฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และนโยบายของรฐั

ที่มุ่งให้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ได้มีการออก
กฎหมำยก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ เพื่อก าหนดการแบ่งอ านาจ
หน้าที่และการจดัสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิาคกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ และระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกนัเอง 

เมื่อมีรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ แนวความคดิ 
ในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยิ่งมีมากขึ้น ซึ่งนอกจาก 
จะก าหนดให้มกีารปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทีก่ าหนดใหค้ านึงถงึการกระจายอ านาจเพิม่ขึน้
ตามระดบัความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถด าเนินการจดัท ากจิกรรมตา่ง ๆ  ไดอ้ย่างเตม็ทีใ่นการบรหิาร
ราชการส่วนทอ้งถิน่ของตน และยงัไดก้ าหนดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยรำยได้ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดว้ย ดงัปรากฏในบทบญัญตัมิาตรา ๓๐๓ (๕) 

อย่างไรกด็ ีในระหว่างทีย่งัมไิดม้กีฎหมายว่าดว้ยรายไดข้ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ บรรดารายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึก าหนดไวใ้นกฎหมายจดัตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ และกฎหมายเฉพาะที่ก าหนดให้บรรดา
ค่าธรรมเนียมหรอืภาษอีากรตามกฎหมายนัน้เป็นรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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๖๓ 

ซึ่งกฎหมายเหล่านี้จะก าหนดถงึแหล่งทีม่าของรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่
ละรูปแบบเอาไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้จากภาษีอากร คือ ภาษีอากรที่ท้องถิ่น
จดัเกบ็เอง ภาษอีากรทีร่ฐัด าเนินการจดัเกบ็และแบ่งใหแ้ก่ทอ้งถิน่บางส่วน และภาษอีากร
ที่รัฐจัดเก็บและมอบให้ท้องถิ่นทัง้จ านวน และนอกจากนัน้ ยังได้มีการก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ .ศ .  ๒๕๔๒ ซึ่ งจะ เ ป็นแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ โดยจะสามารถจดัเก็บเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ต่อเมื่อมกีฎหมายบญัญตัิให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัเก็บ 
หรอืก าหนดใหร้ายไดด้งักล่าวตกเป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คอื 

 

๑. องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก าหนด

แหล่งที่มาของรายได้ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัไว้ในหมวด ๕ การงบประมาณ  
และการคลงั ในมาตรา ๖๐ ถงึมาตรา ๗๑ โดยก าหนดว่าองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอาจมี
รายได้จากภาษีประเภทต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรา ๗๒ ก าหนดให้รฐั
จดัสรรเงนิอุดหนุนใหแ้ก่องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทุกปีงบประมาณ อกีทัง้ในมาตรา ๗๓ 
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายได้จากทรพัย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
รวมทัง้เงนิกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรอืนิติบุคลต่าง ๆ ซึ่งองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัจะกู้ได้ต่อเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
เงนิและทรพัย์สนิอย่างอื่นตามทีม่ผีูอุ้ทศิให ้และรายไดอ้ื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็น
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 

ส่วนพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดแหล่งทีม่าของรายได้ขององค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัไว้เช่นเดียวกัน โดยมาตรา ๒๔ ก าหนดว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อาจมรีายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงนิรายได้จากที่ต่าง ๆ เช่น ภาษีบ ารุง
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ส าหรบัน ้ามนัเบนซนิและน ้ามนัทีค่ลา้ยกนั น ้ามนัดเีซลและน ้ามนั
ที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ซึ่งเก็บจากการค้า 
ในเขตจงัหวดั โดยออกขอ้บญัญตัิจดัเก็บเพิม่ได้ไม่เกินลติรละสบิสตางค์ส าหรบัน ้ามนั  
และกิโลกรมัละไม่เกินสบิสตางค์ส าหรบัก๊าซปิโตรเลยีม ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 
รวมทัง้เงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 
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๖๔ 

ทางบก และค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าดว้ยแร่ ให้ได้รบัการจดัสรรในอตัรารอ้ยละ
ยี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่จ ัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน้  
เป็นตน้ 

 

๒. เทศบำล 
พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ก าหนดแหล่งทีม่าของรายไดข้อง

เทศบาลไว้ในมาตรา ๖๖ โดยก าหนดแหล่งที่มาของรายได้ของเทศบาลไว้ ได้แก่  
ภาษีและอากรต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สิน 
สาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ รวมทัง้การกู้ยมืเงนิจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ
หรอืนิตบิุคคลต่าง ๆ ซึ่งจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย  
เงนิอุดหนุนจากรฐับาล เงนิและทรพัย์สนิอื่นทีม่ผีู้อุทศิให ้และรายได้อื่นตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

ส่วนพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดแหล่งที่มาของรายได้ของเทศบาลไว้
เช่นเดียวกัน โดยมาตรา ๒๓ ก าหนดว่า เทศบาลอาจมีรายได้จากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และเงนิรายไดจ้ากทีต่่าง ๆ เช่น ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีป้าย 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสร รตามที่กฎหมายก าหนด 
ภาษีสรรพสามติตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีสรรพสามติ ซึ่งเกบ็จากการคา้ในเขตเทศบาล  
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษี  
ทีก่รมสรรพสามติจดัเกบ็ และใหถ้อืเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้  
โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วย 
การพนัน อากรการฆ่าสตัว์และผลประโยชน์อื่นอนัเกิดจากการฆ่าสตัว์ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสตัว์และจ าหน่ายเนื้อสตัว์ อากรรงันกอีแอ่นตามกฎหมาย  
ว่าดว้ยอากรรงันกอแีอ่น เป็นตน้ 
 

๓. องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

ได้บญัญตัิไว้ในส่วนที ่๔ รายได้และรายจ่ายขององค์การบรหิารส่วนต าบล มาตรา ๗๔ 
ถงึมาตรา ๘๑ โดยก าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลอาจมรีายไดจ้ากภาษปีระเภทต่าง ๆ  
ตามทีก่ฎหมายก าหนด และมาตรา ๘๒ ก าหนดประเภทของรายไดข้ององค์การบรหิาร
ส่วนต าบล เช่น รายได้จากทรัพย์สิน สาธารณูปโภค การพาณิชย์ ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตและค่าปรับ เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ รายได้อื่นตามที่รัฐบาล 
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หรอืหน่วยงานของรฐัจดัสรรให้  เงนิอุดหนุนจากรฐับาล และรายได้อื่นตามที่กฎหมาย
ก าหนด  นอกจากนี้ องค์การบรหิารส่วนต าบลอาจกู้ยมืเงนิจากกระทรวง ทบวง กรม 
องคก์ารหรอืนิตบิุคคลต่าง ๆ ได ้เมื่อไดร้บัอนุญาตจากสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  

 
ส่วนพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดแหล่งทีม่าของรายได้ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลไวเ้ช่นเดยีวกนั โดยมาตรา ๒๓ ก าหนดว่า องค์การบรหิารส่วนต าบลอาจมรีายได้
จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงนิรายได้จากที่ต่าง ๆ เช่น ภาษีป้ายตามกฎหมาย  
ว่าดว้ยภาษีป้าย ภาษีมูลค่าเพิม่ตามประมวลรษัฎากรทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ซึ่งเก็บจากการค้า 
ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล โดยออกขอ้บญัญตัจิดัเกบ็เพิม่ขึน้ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ
สามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ โดยเป็นหน้าทีข่องกรมสรรพสามติทีจ่ะจดัเกบ็ภาษกีารพนัน
ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน อากรการฆ่าสตัว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการ  
ฆ่าสตัว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสตัว์และจ าหน่ายเนื้อสตัว์ อากรรงันก
อแีอ่นตามกฎหมายว่าดว้ยอากรรงันกอแีอ่น เป็นตน้ 

 

๔. กรงุเทพมหำนคร 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  

ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร มาตรา ๑๐๙  
ถึงมาตรา ๑๑๕ โดยก าหนดให้กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้ต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และมาตรา ๑๑๗ ก าหนดประเภทของรายได้ของกรุงเทพมหานคร เช่น 
รายไดจ้ากทรพัยส์นิ สาธารณูปโภค การพาณิชย ์ภาษแีละอากรประเภทต่าง ๆ อกีทัง้ใน
มาตรา ๑๒๒ บญัญตัใิหร้ฐัจดัสรรเงนิอุดหนุนใหแ้ก่กรุงเทพมหานคร โดยตัง้งบประมาณ
เป็นเงนิอุดหนุนใหก้รุงเทพมหานครโดยตรง และนอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยงัมรีายได้
จากการจ าหน่ายพันธบัตรซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะ
ด าเนินการได ้

ส่วนพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดแหล่งที่มาของรายได้ของ
กรุงเทพมหานครไวเ้ช่นเดยีวกนั โดยมาตรา ๒๕ ก าหนดว่า กรุงเทพมหานครอาจมรีายได้
จากภาษอีากร ค่าธรรมเนียม และเงนิรายไดจ้ากทีต่่าง ๆ  เช่น ภาษบี ารุงกรุงเทพมหานคร
ส า ห รั บ น ้ า มั น เ บ น ซิ น แ ล ะ น ้ า มั น ที่ ค ล้ า ย กั น  น ้ า มั น ดี เ ซ ล แ ล ะ น ้ า มั น  
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ที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรบัรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกขอ้บญัญตัจิดัเกบ็เพิม่ไดไ้ม่เกนิลติรละสบิสตางค์ส าหรบัน ้ามนั
และไม่เกินกิโลกรมัละสบิสตางค์ส าหรบัก๊าซปิโตรเลยีม ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 
รวมทัง้เงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 
ทางบก ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ทีม่ทีุน
ทรพัยต์ามประมวลกฎหมายทีด่นิและกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด เป็นตน้ 

 

๕. เมืองพทัยำ 
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญตัไิวใ้น

หมวด ๖ รายได้และรายจ่าย มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๘๘ โดยก าหนดให้เมืองพัทยา 
อาจมีรายได้จากภาษีประเภทต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรา ๘๙ ก าหนด
ประเภทของรายได้ทัง้หมดของเมืองพัทยา ซึ่งได้แก่ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม  
ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สิน สาธารณูปโภค และการพาณิชย์   
และเมืองพทัยายงัมีรายได้จากการจ าหน่ายพันธบตัรซึ่งต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังร่วมกันก่อนจึงจะด าเนินการได้ อีกทัง้หาก 
เมืองพัทยาประสงค์จะกู้ เ งินภายในประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย และส่วนเงินกู้จากต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังด้วย  นอกจากนัน้ มาตรา ๙๐ ได้ก าหนดให้รัฐบาลตัง้งบประมาณ 
เป็นเงินอุดหนุนให้เมอืงพทัยาโดยตรง โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน 
และรายไดข้องรฐัทีไ่ดร้บัจากเมอืงพทัยาดว้ย 

ส่วนพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดแหล่งที่มาของรายได้ของเมอืงพทัยาไว้
เช่นเดียวกัน โดยมาตรา ๒๓ ก าหนดว่า เมืองพัทยาอาจมีรายได้จากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และเงนิรายไดจ้ากทีต่่าง ๆ เช่น ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีป้าย 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรตามที่กฎหมายก าหนด 
ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ซึ่งเก็บจากการค้าในเขต 
เมืองพัทยา โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่ เกินร้อยละสามสิบ 
ของอตัราภาษีทีก่รมสรรพสามติจดัเกบ็ และใหถ้อืเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั ้น โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่ จะจัดเก็บ ภาษีการพนัน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน อากรการฆ่าสตัว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการ  
ฆ่าสตัว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสตัว์และจ าหน่ายเนื้อสตัว์ อากรรงันก
อแีอ่นตามกฎหมายว่าดว้ยอากรรงันกอแีอ่น เป็นตน้ 
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ตามที่กล่าวมาขา้งต้นจงึเห็นได้ว่า การได้มาซึ่งรายได้ต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นัน้ ส่วนใหญ่จะมี
บทบญัญตัิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มอี านาจในการออกขอ้บญัญตัิท้องถิ่น
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่รายไดเ้หล่านัน้  

 

นอกจากนี้  ในส่วนของรายได้ของ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นตามทีม่กีฎหมายจดัตัง้ ยงัมี
การก าหนดทีม่าของรายไดอ้ยู่ในพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยมาตรา ๗ ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บภาษีจากที่ด ิน
ห ร ือ สิ ่ง ป ล ูก ส ร ้า ง ที ่อ ยู่ ใ น เ ข ต อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น นั ้ น 
และให้ภาษีที่จดัเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ และในมาตรา ๕ ไดก้ าหนดบทนิยามค าว่า“องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่” หมายความว่า เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตัง้ แต่ไม่ หมายความรวมถึง 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พระราชบญัญตัิฉบบันี้ได้บญัญตัใิหย้กเลกิกฎหมายว่าดว้ย
ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิและกฎหมายว่าดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งที ่เนื่องจากไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็น
เวลานานแล้ว การจดัเก็บภาษีตามกฎหมายทัง้สองฉบบัไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบนั สมควรยกเลกิกฎหมายทัง้สองฉบบัดงักล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งแทนโดยมอีงค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูร้บัผดิชอบการจดัเกบ็
ภาษดีงักล่าว 
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ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๔ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เป็นปีที ่๙ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรใหม้กีฎหมำยว่ำดว้ยรำยไดเ้ทศบำล 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำผูแ้ทนรำษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติรำยได้เทศบำล  
พ.ศ. ๒๔๙๗” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติปันรำยได้บ ำรุงเทศบำล พุทธศักรำช 
๒๔๗๙ และบรรดำกฎหมำย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว 
ในพระรำชบญัญตันิี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔๒  ภำษีโรงเรอืนและทีด่นิในเขตเทศบำลใด ใหเ้ทศบำลนัน้จดัเกบ็เป็น
รำยไดข้องเทศบำล ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๑/ตอนที ่๑๖/หน้ำ ๔๖๖/๙ มนีำคม ๒๔๙๗ 
๒ บทบญัญัติที่ก ำหนดว่ำที่ดินหรอืโรงเรอืนสิ่งปลูกสร้ำงของผู้ใดเหลื่อมล ้ำเข้ำในเส้นเขตที่

ก ำหนดไว ้แมแ้ต่ส่วนหนึ่งส่วนใด ใหถ้อืว่ำที่ดนิซึ่งตดิต่อเป็นผนืเดยีวกนัหรอืโรงเรอืนสิง่ปลูกสรำ้งนัน้ ๆ 
อยู่ในเขตเทศบำลเต็มทุกส่วน ซึ่งบทบัญญัติในพระรำชกฤษฎีกำจัดตัง้เทศบำลดังกล่ำวเป็นกำรเกิน
อ ำนำจในกฎหมำยแม่บท จึงจะตรำขึ้นเช่นนัน้ไม่ได้ หำกจะจัดเก็บได้ก็ให้เฉลี่ยพื้นที่ที่เหลื่อมกนันัน้ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐/๒๕๐๑) 
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๖๙ 

มำตรำ ๕๓  อำกรกำรฆ่ำสตัว์และผลประโยชน์อื่นเนื่องในกำรฆ่ำสตัว์ในเขต 
เทศบำลใด ใหเ้ทศบำลนัน้จดัเกบ็เป็นรำยไดข้องเทศบำล ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๖๔  บรรดำค่ำใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียม และค่ำปรบัเนื่องในกจิกำรซึ่ง
เทศบำลไดร้บัมอบใหเ้ป็นเจำ้หน้ำทีอ่นุวตักำรตำมกฎหมำยใด ใหเ้ป็นรำยไดข้องเทศบำลนัน้ 

 

มำตรำ ๗  ภำษีป้ำยตำมประมวลรัษฎำกร ส ำหรับ ป้ำยซึ่งแสดงไว้ใน 
เขตเทศบำลใด ใหเ้ทศบำลนัน้จดัเกบ็เป็นรำยไดข้องเทศบำลตำมประมวลรษัฎำกร ตัง้แต่
ปีภำษ ี๒๔๙๘ เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๘  ภำษบี ำรุงทอ้งทีต่ำมประมวลรษัฎำกรในเขตเทศบำลใด ใหเ้ทศบำลนัน้
จดัเกบ็เป็นรำยไดข้องเทศบำลตำมประมวลรษัฎำกร ตัง้แต่ปีภำษ ี๒๔๙๗ เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๙  ในกำรปฏบิตักิำรตำมมำตรำ ๔ มำตรำ ๕ มำตรำ ๖ มำตรำ ๗ และ
มำตรำ ๘ ใหเ้ทศบำลมอี ำนำจแต่งตัง้เจำ้หน้ำทีเ่พื่อปฏบิตักิำร และใหเ้จำ้หน้ำทีซ่ึ่งไดร้บั
แต่งตัง้มอี ำนำจและหน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

ในกำรบงัคบัเรยีกเกบ็ภำษคีำ้งตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๘ ใหน้ำยกเทศมนตรี
มอี ำนำจเช่นเดยีวกบัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำมมำตรำ ๑๒ แห่งประมวลรษัฎำกร 

 
๓ มำตรำ ๕ ได้บญัญัติให้อำกรกำรฆ่ำสตัว์และผลประโยชน์อื่นเนื่องในกำรฆ่ำสตัว์ในเขต

เทศบำลใด ให้จัดเก็บเป็นรำยได้ของเทศบำลนัน้  ด้วยเหตุนี้  รำยได้จำกอำกรกำรฆ่ำสัตว์และ
ผลประโยชน์อื่นอนัเกีย่วเนื่องจำกกำรฆ่ำสตัวจ์งึเป็นรำยไดท้ี่เทศบำลจดัเก็บจำกกำรฆ่ำสตัว์ทีเ่กดิขึน้ใน
เขตพืน้ทีข่องเทศบำลนัน้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ; เรื่องเสรจ็ที ่๒๗๗/๒๕๕๐) 

๔ ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสตัวแ์ละค่ำธรรมเนียมโรงพกัสตัวจ์งึเป็นค่ำบรกิำรอนัเป็นผลประโยชน์อื่น
เนื่องในกำรฆ่ำสตัว์ซึ่งตกเป็นรำยได้ของเทศบำลเขตพื้นที่ที่มกีำรฆ่ำสตัว์เกิดขึ้นตำมมำตรำ ๕ อีกทัง้ใน
มำตรำ ๖ ยงัได้บญัญตัริองรบัว่ำ บรรดำค่ำใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรบัเนื่องในกจิกำรตำมกฎหมำย
นัน้ใหเ้ป็นรำยไดข้องเทศบำลนัน้ดว้ย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ; เรื่องเสรจ็ที ่๒๗๗/๒๕๕๐) 

เมื่อไม่มีบทบญัญัติใดก ำหนดไว้เป็นพเิศษในกรณีของเงินค่ำธรรมเนียมที่ส่วนรำชกำร
จดัเกบ็นัน้ใหต้กเป็นของหน่วยงำนใด ใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรทีไ่ดเ้กบ็หรอืรบัมีหน้ำทีต่อ้งน ำเงนิดงักล่ำว
ส่งเข้ำบญัชีเงนิคงคลงั ซึ่งมำตรำ ๖ ได้บญัญัติให้เทศบำลมรีำยได้จำกบรรดำค่ำธรรมเนียมเนื่องใน
กิจกำรซึ่งเทศบำลได้ร ับมอบหมำย เมื่อนำยกเทศมนตรีได้ร ับแต่งตัง้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
ค่ำธรรมเนียมที่นำยกเทศมนตรีจัดเก็บจึงตกเป็นรำยได้ของเทศบำล (ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๘๓/๒๕๔๒) 
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๗๐ 

มำตรำ ๑๐๕  กำรจดัสรรภำษแีละค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรอืล้อเลื่อนทีจ่ดัเกบ็ได้
ในจงัหวดัใด ใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๑๑  บรรดำขำ้วเปลอืก ขำ้วกลอ้ง ขำ้วขำว รวมตลอดถงึปลำยขำ้ว และ
ร ำขำ้ว ซึง่ตอ้งเสยีอำกรขำออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยพกิดัอตัรำศุลกำกร ผูส่้งออกตอ้งเสยี
ภำษบี ำรุงเทศบำลก่อนส่งออกอกีในอตัรำดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขำ้วกลอ้งและขำ้วขำว หนึ่งรอ้ยกโิลกรมัต่อหนึ่งบำท 

(๒) ขำ้วเปลอืก ปลำยขำ้ว และร ำขำ้ว หนึ่งรอ้ยกโิลกรมัต่อหำ้สบิสตำงค ์

ในกำรค ำนวณน ้ ำหนักเพื่อเสียภำษีบ ำรุงเทศบำลตำมมำตรำนี้  เศษของ 
หนึ่งรอ้ยกโิลกรมั ถำ้ถงึหำ้สบิกโิลกรมัใหน้ับเป็นหนึ่งรอ้ยกโิลกรมั ถำ้ไม่ถงึหำ้สบิกโิลกรมั
ใหปั้ดทิง้ 

 

มำตรำ ๑๒๖  เทศบำลมอี ำนำจออกเทศบญัญตัเิกบ็ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียม
เพิม่ขึ้นไม่เกินร้อยละสบิของภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมดงัต่อไปนี้ได้ทุกประเภทหรอื
เพยีงบำงประเภท คอื 

(๑) ภำษีธุรกิจเฉพำะตำมประมวลรัษฎำกร ซึ่งสถำนประกอบกำรอยู่ใน 
เขตเทศบำล 

(๒) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสุรำ ซึ่งรำ้นขำยสุรำ
อยู่ในเขตเทศบำล 

(๓) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำรเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรพนัน 
ซึง่สถำนทีเ่ล่นกำรพนันอยู่ในเขตเทศบำล 

ในกำรเสยีภำษอีำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้ เศษของหนึ่งบำทใหต้ดัทิง้ 

 

มำตรำ ๑๒ ทว๗ิ  เทศบำลมอี ำนำจออกเทศบญัญตัเิกบ็ภำษีมูลค่ำเพิม่ โดยให้
ก ำหนดเป็นอตัรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม เพิ่มขึ้นจำกอัตรำที่เรียกเก็บตำมประมวลรษัฎำกร  
ในอตัรำดงัต่อไปนี้ 

 
๕ มำตรำ ๑๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริำยไดเ้ทศบำล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๖ มำตรำ ๑๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริำยไดเ้ทศบำล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗ มำตรำ ๑๒ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริำยไดเ้ทศบำล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๗๑ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรษัฎำกรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มในอตัรำร้อยละศูนย์ 
ใหเ้ทศบำลเกบ็ในอตัรำรอ้ยละศูนย ์

(๒) ในกรณีทีป่ระมวลรษัฎำกรเรยีกเกบ็ภำษมีูลค่ำเพิม่ในอตัรำอื่น ใหเ้ทศบำล
เกบ็หนึ่งในเกำ้ของอตัรำภำษมีลูค่ำเพิม่ทีเ่รยีกเกบ็ตำมประมวลรษัฎำกร 

 

มำตรำ ๑๓  น ้ ำมันเบนซินซึ่งสถำนที่ค้ำโภคภัณฑ์อยู่ในเขตเทศบำลใด  
ใหเ้ทศบำลนัน้มอี ำนำจออกเทศบญัญตัเิกบ็ภำษีบ ำรุงเทศบำลไดไ้ม่เกินลติรละหำ้สตำงค์ 
ในกำรนี้ใหถ้อืว่ำภำษดีงักล่ำวเป็นภำษกีำรซื้อโภคภณัฑต์ำมประมวลรษัฎำกร 

 

มำตรำ ๑๔๘  ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ และ
มำตรำ ๑๒ ทว ิใหถ้อืเป็นภำษอีำกรและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

เทศบำลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้ำที่จ ัดเก็บภำษีอำกรหรือ
ค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๒ ทว ิหรอืมำตรำ ๑๓ เรยีกเกบ็ภำษี
อำกรหรือค่ำธรรมเนียมเพื่อเทศบำลก็ได้ ในกรณีเช่นว่ำนี้ เมื่อได้หกัค่ำใช้จ่ำยตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวงแล้วให้ส่งมอบให้แก่เทศบำลนัน้ ๆ เว้นแต่ภำษีบ ำรุงเทศบำล 
ตำมมำตรำ ๑๑ ใหส่้งมอบใหก้ระทรวงมหำดไทย เพื่อจดัแบ่งใหเ้ทศบำลตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๔ ทวิ๙  กำรจดัเก็บภำษีธุรกิจเฉพำะตำมมำตรำ ๑๒ (๑) และกำร
จดัเกบ็ภำษมีลูค่ำเพิม่ตำมมำตรำ ๑๒ ทว ิใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎำกร
และเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรจดัเกบ็ภำษีดงักล่ำว กำรแต่งตัง้เจำ้หน้ำทีเ่ทศบำลให้
เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมประมวลรัษฎำกร ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ดงักล่ำว หลกัเกณฑ์และวธิกีำรส ำหรบักำรจดทะเบยีนภำษีธุรกิจเฉพำะและ
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและกำรช ำระภำษี ตลอดจนกำร
ควบคุมก ำกบัโดยกระทรวง ทบวง กรม ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๑๕  นอกจำกรำยได้ของเทศบำลตำมพระรำชบญัญตัินี้แล้ว เทศบำล
อำจไดร้บัรำยไดเ้ป็นเงนิอุดหนุนจำกงบประมำณแผ่นดนิ 

 

 
๘ มำตรำ ๑๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริำยไดเ้ทศบำล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๙ มำตรำ ๑๔ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริำยไดเ้ทศบำล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๗๒ 

มำตรำ ๑๖  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลงั รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตันิี้ เท่ำทีเ่กีย่วกบัอ ำนำจและหน้ำทีข่องตน 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ป.  พบิูลสงครำม 

นำยกรฐัมนตร ี
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยเหตุทีเ่ทศบำลต่ำง ๆ 
มรีำยไดไ้ม่เพยีงพอทีจ่ะด ำเนินบรกิำรสำธำรณของเทศบำลไดโ้ดยครบถว้น ตำมอ ำนำจ
และหน้ำที่ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรเทศบำล ทัง้นี้เพรำะขำดก ำลงัเงินที่จะน ำมำใช้จ่ำย 
สมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรปันรำยได้ให้เทศบำล และก ำหนดหลกักำรจดัหำ
รำยไดใ้หแ้ก่เทศบำลขึน้ใหม่ โดยปันภำษอีำกรของรฐับำงส่วนใหแ้ก่เทศบำลบ้ำง ใหภ้ำษี
อำกรทีเ่กบ็อยู่แล้วบำงประเภทเป็นรำยไดข้องเทศบำลบ้ำง และใหเ้ทศบำลมอี ำนำจออก
เทศบญัญตัจิดัเกบ็ภำษี อำกร ค่ำธรรมเนียมบำงประเภท ตำมประมวลรษัฎำกรและตำม
กฎหมำยอื่นเพิม่ขึน้ในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละสบิของภำษ ีอำกร และค่ำธรรมเนียมนัน้ ๆ บำ้ง 

 

ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๒๗ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม พุทธศกัรำช ๒๕๑๕๑๐ 

 

โดยที่คณะปฏิวตัิพจิำรณำเห็นว่ำ รำยได้จำกภำษีสุรำและภำษีเครื่องดื่มของ
รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ยงัไม่เหมำะสมและไม่เป็นธรรม ซึง่แต่เดมิกฎหมำยก ำหนดใหร้ำยได้
จำกภำษีสุรำและภำษีเครื่องดื่มตกเป็นรำยไดข้องรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ทีโ่รงงำนสุรำและ
โรงงำนเครื่องดื่มตัง้อยู่ในเขตเท่ำนัน้ ซึง่ควำมจรงิประชำชนทีอ่ยู่นอกเขตกไ็ดบ้รโิภคและ
เสยีภำษีนี้ดว้ย  จงึสมควรปรบัปรุงใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถิน่ทุกแห่งไดร้บัส่วนแบ่งจำกเงนิ
รำยไดป้ระเภทดงักล่ำวโดยทัว่ถงึ 

 

ขอ้ ๒  ใหผู้ม้หีน้ำทีเ่สยีภำษสุีรำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสุรำและภำษเีครื่องดื่มตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยภำษเีครื่องดื่ม เสยีภำษสุีรำและภำษเีครื่องดื่มเพิม่ขึน้รอ้ยละสบิของภำษี
ประเภทนัน้ ๆ 

ภำษีสุรำและภำษีเครื่องดื่มที่เสียเพิ่มขึ้นตำมควำมในวรรคหนึ่ง เศษของ 
หนึ่งสตำงคใ์หปั้ดทิง้ 

 

ขอ้ ๓  ให้เจ้ำหน้ำที่ซึ่งมหีน้ำที่จดัเก็บภำษีสุรำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำ และ
ภำษเีครื่องดื่มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยภำษเีครื่องดื่มส่งมอบเงนิภำษทีีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละสบิตำม
ขอ้ ๒ ใหแ้ก่กระทรวงมหำดไทยโดยหกัค่ำใชจ้่ำยไวร้อ้ยละหำ้ของเงนิทีเ่กบ็ได้ 

 

ข้อ ๔  ให้กระทรวงมหำดไทยจัดสรรเงินที่ได้รับตำมข้อ ๓ ให้แก่รำชกำร 
ส่วนทอ้งถิน่ทุกแห่ง ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง และใหม้อี ำนำจ
วำงระเบยีบปฏิบตัิเกี่ยวแก่กำรด ำเนินกำรเพื่อให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นได้รบัเงนิรำยได้ 
จำกค่ำภำษสุีรำและภำษเีครื่องดื่ม 

 
๑๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนที ่๑๙๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๓๓/๑๓ ธนัวำคม ๒๕๑๕ 
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๗๔ 

 

ขอ้ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำร
คลัง รักษำกำรตำมประกำศของคณะปฏิวัติฉบับนี้  และ ให้รัฐมนตรีว่ ำกำ ร
กระทรวงมหำดไทยมอี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏวิตักิำรตำมประกำศของคณะปฏบิตัิ
ฉบบันี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ช้บงัคบัได ้

 

พระรำชบญัญตัริำยไดเ้ทศบำล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหนึ่งปีนับแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกปัจจุบนัไดม้ี
กำรบญัญตัเิรื่องกำรจดัสรรภำษแีละค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรอืล้อเลื่อนทีใ่หแ้ก่เทศบำลไว้
โดยเฉพำะในพระรำชบญัญตัิกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระรำชบญัญัติรถยนต์  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระรำชบญัญตัิล้อเลื่อน พุทธศกัรำช ๒๔๗๘ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดย
พระรำชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบญัญัติรำยได้เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งบญัญัติในเรื่องเดียวกันนี้เสียใหม่ให้
สอดคลอ้งกบับทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตัดิงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริำยไดเ้ทศบำล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตัินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๗  ในระหว่ำงที่เทศบำลยังมิได้มอบให้กรมสรรพำกรเรียกเก็บ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มเพื่อเทศบำลตำมมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติรำยได้เทศบำล  
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  ให้กรมสรรพำกรเรียกเก็บ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มเพื่อเทศบำลเพิม่ขึ้นอีกเท่ำกับอตัรำภำษีตำมมำตรำ ๑๒ ทวิ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 
  

 
๑๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๑๓๙/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๒/๒๓ กรกฎำคม ๒๕๓๐ 
๑๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๒๐๑/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๙๘/๒๑ พฤศจกิำยน ๒๕๓๔ 
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กำรเรยีกเกบ็ภำษมีลูค่ำเพิม่ของกรมสรรพำกรตำมมำตรำนี้ ใหถ้อืว่ำเทศบำลได้
มอบใหก้รมสรรพำกรเรยีกเกบ็ภำษมีลูค่ำเพิม่เพื่อเทศบำลตำมมำตรำ ๑๔ 

 

มำตรำ ๘  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลงั รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎำกร (ฉบบัที ่๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดย้กเลกิภำษี
กำรค้ำและได้น ำภำษีมูลค่ำเพิม่และภำษีธุรกิจเฉพำะมำแทน สมควรปรบัปรุงกฎหมำย 
ว่ำด้วยรำยได้เทศบำลให้สอดคล้องกับกำรใช้ภำษีดังกล่ำวประกอบกับมีบทบญัญัติ 
บำงประกำรไม่สอดคล้องกับบทกฎหมำยที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วสมควรปรับปรุง 
ใหเ้หมำะสมดว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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พระรำชบญัญตั ิ

ภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๙ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

สมเดจ็พระเจำ้อยู ่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร มพีระรำช
โองกำรโปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรือนและที่ดินและ
กฎหมำยว่ำด้วยภำษบี ำรุงทอ้งที ่

 

พระรำชบญัญตัินี้มบีทบญัญตัิบำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพ
ของบุคคลซึ่งมำตรำ ๒๖ ประกอบกบัมำตรำ ๓๓ และมำตรำ ๓๗ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทยบญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคค ลตำม
พระรำชบญัญตัินี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรจดัเก็บภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำง
เป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อยและมปีระสทิธภิำพอนัจะเป็นประโยชน์ในด้ำนเศรษฐกจิของ
ประเทศ ซึง่กำรตรำพระรำชบญัญตันิี้สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๒๖ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยแลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญตัิขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำตทิ ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัภิำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒” 
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๗๗ 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป เว้นแต่กำรจัดเก็บภำษีส ำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัภิำษโีรงเรอืนและทีด่นิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๕ 
(๒) พระรำชบญัญตัภิำษโีรงเรอืนและทีด่นิแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๕ 
(๓) พระรำชบญัญตัภิำษโีรงเรอืนและทีด่นิ (ฉบบัที ่๓) พุทธศกัรำช ๒๔๘๕ 
(๔) พระรำชบญัญตัภิำษโีรงเรอืนและทีด่นิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๕) พระรำชบญัญตัภิำษโีรงเรอืนและทีด่นิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๖) พระรำชบญัญตัภิำษบี ำรุงทอ้งที ่พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๗) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๑๕๖ ลงวนัที ่๔ มถิุนำยน พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 
(๘) พระรำชบญัญตัภิำษบี ำรุงทอ้งที ่(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๙) พระรำชก ำหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัภิำษบี ำรุงทอ้งที ่พ.ศ. ๒๕๐๘ 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(๑๐) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุงท้องที่   

พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(๑๑) พระรำชบญัญตัภิำษบี ำรุงทอ้งที ่(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดรำคำปำนกลำงของทีด่นิส ำหรบักำรประเมนิภำษี

บ ำรุงทอ้งที ่พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 

มำตรำ ๔  กฎหมำย กฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัใดทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่
พระรำชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบัทีก่ล่ำวถงึหรอือ้ำงถึงภำษีโรงเรอืนและทีด่นิตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยภำษีโรงเรือนและที่ดินหรือภำษีบ ำรุงท้องที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีบ ำรุงท้องที่ 
ไม่ใหม้คีวำมหมำยเป็นกำรกล่ำวถงึหรอือำ้งถงึภำษตีำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎหมำยใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งได้
บญัญตัใิหท้รพัยส์นิของบุคคลใดไดร้บัยกเวน้ภำษอีำกรตำมกฎหมำยโดยมไิดร้ะบุถงึภำษี
อำกรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพำะหรอืไดร้บักำรยกเวน้ภำษีโรงเรอืนและทีด่นิตำม

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๓๐ ก/หน้ำ ๒๑/๑๒ มนีำคม ๒๕๖๒ 
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๗๘ 

กฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรอืนและที่ดินหรือภำษีบ ำรุงท้องที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษี
บ ำรุงทอ้งที ่ไม่ใหม้คีวำมหมำยเป็นกำรยกเวน้ภำษตีำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ควำมในวรรคสองมใิหใ้ชบ้งัคบักบักำรยกเวน้ภำษีอำกรตำมกฎหมำยทีต่รำขึน้
ตำมขอ้ผูกพนัที่ประเทศไทยมอียู่ต่อองค์กำรสหประชำชำติ หรอืตำมกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ หรอืตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ หรอืตำมหลกัถ้อยทถี้อยปฏบิตัติ่อกนักบั
นำนำประเทศ 

 

มำตรำ ๕  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ภำษ”ี หมำยควำมว่ำ ภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 
“ผู้เสียภำษี” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดนิ

หรอืสิง่ปลูกสร้ำงหรอืเป็นผูค้รอบครองหรอืท ำประโยชน์ในที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงอนั
เป็นทรพัย ์สนิของรฐั ซึ ่ง เป็นผู ้ม ีหน้ำที ่เส ียภำษีตำมพระรำชบญัญ ัต ินี ้ และให้
หมำยควำมรวมถึงผู้มีหน้ำที่ช ำระภำษีแทนผู้เสียภำษตีำมพระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

“ทีด่นิ” หมำยควำมว่ำ พืน้ดนิ และใหห้มำยควำมรวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ป็นภูเขำหรอืทีม่นี ้ำ
ดว้ย 

“สิง่ปลูกสร้ำง” หมำยควำมว่ำ โรงเรอืน อำคำร ตึก หรอืสิง่ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น ที่
บุคคลอำจเข้ำอยู่อำศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้ำหรือปร ะกอบกำร
อุตสำหกรรมหรอืพำณิชยกรรมและใหห้มำยควำมรวมถงึหอ้งชุดหรอืแพทีบุ่คคลอำจใชอ้ยู่
อำศยัไดห้รอืทีม่ไีวเ้พื่อหำผลประโยชน์ดว้ย 

“หอ้งชุด” หมำยควำมว่ำ หอ้งชุดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอำคำรชุดทีไ่ดอ้อกหนังสอื
แสดงกรรมสทิธิห์อ้งชุดแลว้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมอืงพทัยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตำมที่มกีฎหมำย
จดัตัง้ แต่ไม่หมำยควำมรวมถงึองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

“เขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ 
(๑) เขตเทศบำล 
(๒) เขตองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
(๓) เขตกรุงเทพมหำนคร 
(๔) เขตเมอืงพทัยำ 
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๗๙ 

(๕) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด แต่ไม่
หมำยควำมรวมถงึเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

“ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ 
(๑) นำยกเทศมนตร ี
(๒) นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
(๓) ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
(๔) นำยกเมอืงพทัยำ 
(๕) ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่อื่นตำมทีม่กีฎหมำยก ำหนด แต่ไม่หมำยควำมรวมถงึนำยก

องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
“ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ 
(๑) เทศบญัญตั ิ
(๒) ขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
(๓) ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนคร 
(๔) ขอ้บญัญตัเิมอืงพทัยำ 
(๕) ขอ้บญัญตัขิององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นตำมทีม่กีฎหมำยก ำหนด แต่

ไม่หมำยควำมรวมถงึขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
“คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำประเมนิทุนทรพัย์” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำร

ก ำหนดรำคำประเมนิทุนทรพัยต์ำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ 
“คณะอนุกรรมกำรประจ ำจงัหวดั” หมำยควำมว่ำ คณะอนุกรรมกำรประจ ำ

จงัหวดัตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ 
“คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์กำรประ เมินภำษี ” หมำยควำมว่ ำ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์กำรประเมินภำษีประจ ำจงัหวดั หรือคณะกรรมกำร
พจิำรณำอุทธรณ์กำรประเมนิภำษกีรุงเทพมหำนคร แลว้แต่กรณี 

“พนักงำนส ำรวจ” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม้หีน้ำทีส่ ำรวจทีด่นิและสิง่
ปลูกสรำ้งทีผู่เ้สยีภำษเีป็นเจำ้ของหรอืครอบครองอยู่ 

“พนักงำนประเมนิ” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม้หีน้ำทีป่ระเมนิภำษี 
“พนักงำนเก็บภำษี” หมำยควำมว่ำ ผู ้ซึ่งได้รบัแต่งตัง้ให้ม ีหน้ำที่รบัช ำระ

ภำษี และเร่งรดักำรช ำระภำษ ี
“ปี” หมำยควำมว่ำ ปีปฏทินิ 
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“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๖  ให้ รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกำรคลังและรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวง 
ระเบยีบ และประกำศเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน้ำที่
และอ ำนำจของตน 

กฎกระทรวง ระเบยีบ และประกำศนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๗  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจจัดเก็บภำษีจำกที่ด ิน
หร ือสิ ่งปลูกสร ้ำงที ่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั ้น ตำมที่บัญญัติไว้ใน
พระรำชบญัญตันิี้ 

ภำษีที่จดัเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นรำยได้ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

 

มำตรำ ๘  ให้ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีเ่ป็นทรพัย์สนิดงัต่อไปนี้ไดร้บัยกเวน้จำก
กำรจดัเกบ็ภำษตีำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๑) ทรพัย์สนิของรฐัหรอืของหน่วยงำนของรฐัซึ่งใช้ในกิจกำรของรฐัหรอืของ
หน่วยงำนของรฐัหรอืในกจิกำรสำธำรณะ  ทัง้นี้ โดยมไิดใ้ชห้ำผลประโยชน์ 

(๒) ทรพัย์สนิทีเ่ป็นที่ท ำกำรขององคก์ำรสหประชำชำต ิทบวงกำรช ำนัญพเิศษ
ขององค์กำรสหประชำชำตหิรอืองค์กำรระหว่ำงประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมขีอ้ผูกพนั
ที่ต้องยกเว้นภำษีให้ตำมสนธสิญัญำหรอืควำมตกลงอื่นใด 

(๓) ทรพัย์สนิที่เป็นที่ท ำกำรสถำนทูตหรือสถำนกงสุลของต่ำงประเทศ  ทัง้นี้ ให้
เป็นไปตำมหลกัถอ้ยทถีอ้ยปฏบิตัติ่อกนั 

(๔) ทรพัยส์นิของสภำกำชำดไทย 
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๘๑ 

(๕) ทรพัย์สนิทีเ่ป็นศำสนสมบตัไิม่ว่ำของศำสนำใดทีใ่ชเ้ฉพำะเพื่อกำรประกอบ
ศำสนกิจหรอืกิจกำรสำธำรณะ หรอืทรพัย์สนิที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช 
หรอืบำทหลวง ไม่ว่ำในศำสนำใด หรอืทรพัย์สนิทีเ่ป็นศำลเจำ้  ทัง้นี้ เฉพำะทีม่ไิดใ้ชห้ำ
ผลประโยชน์ 

(๖) ทรพัย์สินที่ใช้เป็นสุสำนสำธำรณะหรือฌำปนสถำนสำธำรณะ โดยมิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน 

(๗) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์กำรหรือสถำนสำธำรณกุศลตำมที่
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัประกำศก ำหนด  ทัง้นี้ เฉพำะทีม่ไิดใ้ชห้ำผลประโยชน์ 

(๘) ทรพัย์สินของเอกชนเฉพำะส่วนที่ได้ยนิยอมให้ทำงรำชกำรจดัให้ใช้เพื่อ
สำธำรณประโยชน์  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั
ประกำศก ำหนด 

(๙) ทรพัย์ส่วนกลำงทีม่ไีวเ้พื่อใชห้รอืเพื่อประโยชน์ร่วมกนัส ำหรบัเจำ้ของร่วม
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอำคำรชุด 

(๑๐) ทีด่นิอนัเป็นสำธำรณูปโภคตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัสรรทีด่นิ 
(๑๑) ที่ดินอันเ ป็นพื้นที่สำธำรณูปโภคตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคม

อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(๑๒) ทรพัยส์นิอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
 

มำตรำ ๙  ผู้ซึ่งเป็นเจ้ำของหรือครอบครองที่ด ินหรือสิ่งปลูกสร้ำงอยู่ใน
ว ันที่ ๑ มกรำคม ของปีใด เป็นผู้มีหน้ำที่เสียภำษีส ำหรบัปีนัน้ ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบญัญตันิี้ 

กำรเสยีภำษีของผูเ้สยีภำษีตำมพระรำชบญัญตันิี้ ไม่เป็นเหตุใหเ้กดิสทิธิตำม
กฎหมำยอื่น 

 

มำตรำ ๑๐  ในกรณีที่มีกำรโอนกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองหรือกำรจด
ทะเบยีนกำรเช่ำในทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งใด ใหส้ ำนักงำนทีด่นิหรอืส ำนักงำนทีด่นิสำขำแจง้
กำรโอนหรอืกำรจดทะเบยีนกำรเช่ำดงักล่ำวต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีท่ีด่นิหรอืสิง่
ปลูกสรำ้งตัง้อยู่ตำมรำยกำรทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด  ทัง้นี้ 
ใหแ้จง้เป็นรำยเดอืนภำยในวนัทีส่บิหำ้ของเดอืนถดัไป 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๘๒ 

กำรแจ้งกำรโอนหรอืกำรจดทะเบยีนกำรเช่ำใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ตำมวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำย
ตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิและกฎหมำยว่ำดว้ยอำคำรชุด 

 

มำตรำ ๑๑  ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นมีอ ำนำจแต่งตัง้พนักงำนส ำรวจ พนักงำน
ประเมนิ และพนักงำนเกบ็ภำษ ีเพื่อปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้พนักงำนตำมวรรคหนึ่ง เป็นเจ้ ำ
พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๑๒  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำยให้ส่วนรำชกำร
หรอืหน่วยงำนของรฐัรบัช ำระภำษแีทนตำมมำตรำ ๕๐ ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐั
นัน้อำจไดร้บัส่วนลดหรอืค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัเกบ็ภำษตีำมอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง แต่
ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสำมของภำษทีีร่บัช ำระ 

 

มำตรำ ๑๓  กำรส่งค ำสัง่เป็นหนังสือ หนังสือแจ้งกำรประเมินหรือหนังสือ
อื่น ให้เจ้ำหน้ำที่ส่งให้แก่ผู้เสยีภำษีโดยตรง หรอืส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั 
โดยให้ส่ง ณ ภูมลิ ำเนำหรอืถิน่ทีอ่ยู่หรอืสถำนทีท่ ำกำรของบุคคลนัน้ในระหว่ำงเวลำพระ
อำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทติย์ตกหรือในเวลำท ำกำรของบุคคลนัน้ ถ้ำไม่พบผู้เสียภำษี ณ 
ภูมลิ ำเนำหรอืถิน่ทีอ่ยู่หรอืสถำนทีท่ ำกำรของผูเ้สยีภำษีจะส่งใหแ้ก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติ
ภำวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมลิ ำเนำหรอืถิน่ทีอ่ยู่หรอืสถำนทีท่ ำกำรทีป่รำกฏว่ำเป็นของผูเ้สยี
ภำษนีัน้กไ็ด ้

ถ้ำไม่สำมำรถส่งหนังสอืตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่งได้ จะกระท ำโดยวธิี
ปิดหนังสอืในทีท่ีเ่หน็ไดง้่ำย ณ ภูมลิ ำเนำหรอืถิน่ทีอ่ยู่หรอืสถำนทีท่ ำกำรของผูเ้สยีภำษี
นัน้หรอืลงประกำศแจง้ควำมในหนังสอืพมิพก์ไ็ด ้

เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมวรรคสองและเวลำไดล่้วงพน้ไปไม่น้อยกว่ำเจด็วนันับแต่
วนัทีไ่ดด้ ำเนินกำรดงักล่ำว ใหถ้อืว่ำผูเ้สยีภำษไีดร้บัหนังสอืนัน้แลว้ 

 

มำตรำ ๑๔  ก ำหนดเวลำกำรช ำระภำษหีรอืแจง้รำยกำรต่ำง ๆ  หรอืก ำหนดเวลำ
กำรคดัคำ้นกำรประเมนิภำษตีำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ ถำ้ผูม้หีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัิ
ตำมก ำหนดเวลำดงักล่ำวมเีหตุจ ำเป็นจนไม่สำมำรถจะปฏบิตัติำมก ำหนดเวลำได ้ใหย้ื่น
ค ำร้องขอขยำยหรอืเลื่อนก ำหนดเวลำก่อนก ำหนดเวลำสิ้นสุดลง เมื่อผู้บรหิำรท้องถิ่น
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๘๓ 

พจิำรณำเห็นเป็นกำรสมควร จะให้ขยำยหรอืใหเ้ลื่อนก ำหนดเวลำออกไปอีกตำมควำม
จ ำเป็นแก่กรณีกไ็ด ้

ก ำหนดเวลำต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  เมื่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยเหน็เป็นกำรสมควร จะขยำยหรอืเลื่อนก ำหนดเวลำนัน้ออกไปเป็น
กำรทัว่ไปตำมควำมจ ำเป็นแก่กรณีกไ็ด ้

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมกำรวนิิจฉยัภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 

   
 

มำตรำ ๑๕  ใหม้คีณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรวนิิจฉัยภำษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นประธำนกรรมกำร 
ปลดักระทรวงมหำดไทย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนำรกัษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมกำร
ปกครองทอ้งถิน่ อธบิดกีรมสรรพำกร และผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรคลงั เป็น
กรรมกำร 

ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงัแต่งตัง้ขำ้รำชกำรของส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลงัเป็นเลขำนุกำร และอธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นแต่งตัง้
ขำ้รำชกำรของกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ เป็นผูช้่วยเลขำนุกำร 

 

มำตรำ ๑๖  คณะกรรมกำรวนิิจฉยัภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) วนิิจฉยัปัญหำเกีย่วกบักำรจดัเกบ็ภำษตีำมมำตรำ ๒๓ วรรคสำม และตำมที่
กระทรวงกำรคลงัหรอืกรุงเทพมหำนครรอ้งขอ 

(๒) ให้ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจดัเก็บภำษีและกำรปฏิบตัิตำม
พระรำชบัญญัตินี้ กับคณะกรรมกำรภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงประจ ำจังหวัด 
กระทรวงกำรคลงั กระทรวงมหำดไทย หรอืกรุงเทพมหำนคร 

(๓) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรวนิิจฉยัภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 

 

มำตรำ ๑๗  กำรประชุมคณะกรรมกำรวนิิจฉัยภำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งตอ้งมี
กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกวำ่กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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๘๔ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจ
ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

กำรวนิิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก กรรมกำรคนหนึ่งใหม้เีสยีง
หนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอีก
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๑๘  ค ำวนิิจฉัยของคณะกรรมกำรวนิิจฉยัภำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งให้
เป็นทีสุ่ด และในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงค ำวนิิจฉยัในภำยหลงั ค ำวนิิจฉยัทีเ่ปลีย่นแปลง
นัน้ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีม่คี ำวนิิจฉยัเปลีย่นแปลงเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๙  ในกรณีที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงได้มคี ำ
วินิจฉัย ค ำปรกึษำหรอืค ำแนะน ำเกี ่ยวกบักำรจดัเก ็บภำษีและกำรปฏ ิบตั ิตำม
พระรำชบญัญตันิี้แล้ว ให้แจง้ค ำวนิิจฉยั ค ำปรกึษำหรอืค ำแนะน ำดงักล่ำวไปยงัผูท้ี่ยืน่ขอ
ค ำวนิิจฉัย ค ำปรกึษำหรอืค ำแนะน ำนัน้และใหส่้งเรื่องดงักล่ำวไปยงักระทรวงมหำดไทย
เพื่อใหแ้จง้หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบและถอืปฏบิตัติ่อไป 

 

มำตรำ ๒๐  คณะกรรมกำรวินิจฉัยภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงอำจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏบิตังิำนตำมทีค่ณะกรรมกำรวนิิจฉัยภำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสร้ำง
มอบหมำยกไ็ด ้

ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๗ มำใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมกำรภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งประจ ำจงัหวดั 

   
 

มำตรำ ๒๑  ในแต่ละจงัหวดัยกเวน้กรุงเทพมหำนคร ให้มคีณะกรรมกำรคณะ
หนึ่ง เรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งประจ ำจงัหวดั” ประกอบดว้ย ผูว้่ำ
รำชกำรจงัหวดั เป็นประธำนกรรมกำร ปลดัจงัหวดั เจ้ำพนักงำนที่ดนิจงัหวดั ธนำรกัษ์
พืน้ที ่โยธำธกิำรและผงัเมอืงจงัหวดั สรรพำกรพืน้ทีท่ีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัแต่งตัง้จ ำนวน
หนึ่งคน นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั นำยกเทศมนตรจี ำนวนหำ้คน นำยกองค์กำร
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๘๕ 

บรหิำรส่วนต ำบลจ ำนวนหำ้คน เป็นกรรมกำร และใหท้อ้งถิน่จงัหวดั เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

ในกรณีที่จงัหวดัใดมีผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
จังหวัด ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื ่นในจงัหวดันัน้ เป็น
กรรมกำรร่วมดว้ยจ ำนวนหนึ่งคน 

ใหน้ำยกเทศมนตร ีนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล และผู้บรหิำรท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจงัหวดั เป็นผู้พิจำรณำเลือกนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอืผู้บรหิำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
จงัหวดัตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ ตำมระเบยีบที่รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 

คณะกรรมกำรภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงประจ ำจงัหวดั มีหน้ำที่และอ ำนำจ
พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบอตัรำภำษีตำมร่ำงขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตำมมำตรำ ๓๗ วรรคเจ็ด ให้ควำมเห็นชอบกำรลดภำษีหรือยกเว้นภำษีของ
ผู้บริหำรท้องถิ่นตำมมำตรำ ๕๖ หรือมำตรำ ๕๗ และให้ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำแก่
ผู้บริหำรท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดั 
รวมทัง้ปฏบิตักิำรอื่นตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตันิี้ 

เพื่อประโยชน์แห่งมำตรำนี้ ค ำว่ำ “ผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่อื่นในจงัหวดั” ใหห้มำยควำมรวมถงึนำยกเมอืงพทัยำดว้ย 

 

มำตรำ ๒๒  กำรประชุมคณะกรรมกำรภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงประจ ำ
จงัหวดั ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๗ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๒๓  เมื่อคณะกรรมกำรภำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งประจ ำจงัหวัดไดใ้ห้
ค ำปรกึษำหรอืค ำแนะน ำแก่ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่เกี่ยวกบักำรจดัเกบ็ภำษีขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้อ งถิ่ น ในจังหวัดแล้ ว  ให้ ส่ ง ค ำป รึกษำหรือค ำ แนะน ำดังก ล่ ำ ว ไปยัง
กระทรวงมหำดไทยเพื่อพจิำรณำต่อไป 

ในกรณีที่กระทรวงมหำดไทยเห็นด้วยกับค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรภำษีที่ดิน และสิ่ งป ลูกสร้ำ งประจ ำจังหวัดตำมวรรคหนึ่ ง  ให้
กระทรวงมหำดไทยแจง้ใหค้ณะกรรมกำรภำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งประจ ำจงัหวดัทรำบ
ภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัได้รบัค ำปรกึษำหรอืค ำแนะน ำ พร้อมทัง้ส่งให้คณะกรรมกำร
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๘๖ 

ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงประจ ำจงัหวดัอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ทรำบและถอืปฏบิตัติ่อไป 

ในกรณีที่กระทรวงมหำดไทยไม่เห็นด้วยกับค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรภำษีที่ดินและสิ่ งป ลูกสร้ำ งประจ ำจังหวัดตำมวรรคหนึ่ ง  ให้
กระทรวงมหำดไทยส่งเรื่องพรอ้มกบัควำมเหน็ไปยงัคณะกรรมกำรวนิิจฉยัภำษทีีด่นิและ
สิง่ปลูกสรำ้งภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำปรกึษำหรอืค ำแนะน ำดงักล่ำว 

กำรแจ้งและกำรส่งเรื่องตำมมำตรำนี้ ให้เป็นไปตำมระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๔  ในแต่ละปี ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ยกเวน้กรุงเทพมหำนคร
จดัส่งขอ้มลูเกีย่วกบักำรจดัเกบ็ภำษ ีจ ำนวนภำษทีีจ่ดัเกบ็ได ้มลูค่ำทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง
ที่ใช้เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษีให้แก่คณะกรรมกำรภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงประจ ำ
จงัหวดั 

ให้คณะกรรมกำรภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงประจ ำจงัหวดัรวบรวมขอ้มูลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำมวรรคหนึ่ง และจดัส่งใหแ้ก่กระทรวงมหำดไทย 

ให้ก รุ ง เทพมหำนครจัด ส่ งข้อมูลต ำมที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ ง ให้แก่
กระทรวงมหำดไทยโดยตรง 

ให้กระทรวงมหำดไทยประมวลผลขอ้มูลที่ได้รบัตำมวรรคสองและวรรคสำม 
และใหจ้ดัส่งขอ้มูลทีม่กีำรประมวลผลแล้วใหแ้ก่กระทรวงกำรคลงัและคณะกรรมกำรกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรก ำหนดแผน
และขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

กำรรวบรวมและกำรจัดส่งข้อมูลตำมมำตรำนี้  ให้เป็ นไปตำมระเบียบที่
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๕  ในกำรจดัส่งขอ้มูลให้แก่กระทรวงมหำดไทยตำมมำตรำ ๒๔ ให้
คณะกรรมกำรภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงประจ ำจงัหวดัและกรุงเทพมหำนคร รำยงำน
สภำพปัญหำและอุปสรรคเกีย่วกบักำรจดัเกบ็ภำษ ีพรอ้มกบัเสนอแนวทำงกำรแกไ้ขดว้ย 

 

หมวด ๔ 

กำรส ำรวจและจดัท ำบญัชรีำยกำรทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 
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๘๗ 

มำตรำ ๒๖  เพื่อประโยชน์ในกำรจดัเกบ็ภำษี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อำจ
จัดให้มีกำรส ำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ภำยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อใหท้รำบขอ้มลูเกีย่วกบัทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งนัน้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนด
ไวใ้นหมวดนี้ 

 

มำตรำ ๒๗  ก่อนที่จะด ำเนินกำรส ำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นประกำศก ำหนดระยะเวลำที่จะท ำกำรส ำรวจที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำง และแต่งตัง้
พนักงำนส ำรวจเพื่อปฏบิตักิำรดงักล่ำว โดยปิดประกำศล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนั ณ 
ส ำนักงำนหรอืทีท่ ำกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืสถำนทีอ่ื่นตำมทีเ่หน็สมควร
ภำยในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

 

มำตรำ ๒๘  ใหพ้นักงำนส ำรวจมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจส ำรวจทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง
ภำยในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัประเภท จ ำนวน ขนำดของทีด่นิและ
สิง่ปลูกสรำ้ง กำรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง และรำยละเอยีดอื่นทีจ่ ำเป็นแก่กำร
ประเมนิภำษ ี

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ พนักงำนส ำรวจต้องแสดงบัตรประจ ำตัวต่อบุคคลที่
เกีย่วขอ้ง 

บัตรประจ ำตัวตำมวรรคสอง ให้ เ ป็ นไปตำมแบบที่ รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๙  ในกำรส ำรวจทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง ใหพ้นักงำนส ำรวจมอี ำนำจเขำ้
ไปในทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งหรอืสถำนที่อื่นที่เกี่ยวขอ้งในระหว่ำงเวลำพระอำทติย์ขึ้นถึง
พระอำทิตย์ตก หรือในเวลำท ำกำรได้ และมีอ ำนำจเรยีกเอกสำรหรอืหลกัฐำนอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงจำกผู้เสียภำษี  ทัง้นี้ ให้ผู้เสียภำษีหรือบุคคลซึ่ง
เกีย่วขอ้งอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง พนักงำนส ำรวจอำจขอใหผู้เ้สยีภำษชีีเ้ขตทีด่นิ
หรอืใหร้ำยละเอยีดเกีย่วกบัทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งได้ 

ในกรณีที่ผู้เสียภำษีไม่ส่งมอบเอกสำรหรือหลกัฐำนอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัที่ดนิ
หรือสิ่งปลูกสร้ำงตำมวรรคหนึ่งให้แก่พนักงำนส ำรวจ ให้พนักงำนส ำรวจรำยงำนให้
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ทรำบเพื่อมหีนังสอืเรยีกเอกสำรหรอืหลกัฐำนดงักล่ำวต่อไป 
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๘๘ 

 

มำตรำ ๓๐  เมื่อพนักงำนส ำรวจได้ด ำเนินกำรส ำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ภำยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัท ำบญัชี
รำยกำรทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งโดยต้องแสดงประเภท จ ำนวน ขนำดของทีด่นิและสิง่ปลูก
สร้ำง กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง และรำยละเอียดอื่นที่จ ำเป็นแก่กำร
ประเมนิภำษี ตำมระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด และให้
ประกำศบญัชดีงักล่ำว ณ ส ำนักงำนหรือที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอื
สถำนทีอ่ื่นดว้ยตำมทีเ่หน็สมควร ภำยในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นเวลำไม่น้อย
กว่ำสำมสบิวนั พร้อมทัง้ให้จดัส่งข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบัผูเ้สยีภำษีแต่ละรำยตำมประกำศ
บญัชดีงักล่ำวใหผู้เ้สยีภำษรีำยนัน้ทรำบดว้ย 

 

มำตรำ ๓๑  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำบญัชรีำยกำรที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงที่ได้จดัท ำ
ขึ้นไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นมอี ำนำจสัง่ให้แก้ไขเพิม่เติมบญัชี
รำยกำรทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งได ้

 

มำตรำ ๓๒  ในกรณีทีผู่เ้สยีภำษเีหน็ว่ำบญัชรีำยกำรทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งทีไ่ดจ้ดัท ำ
ขึ้นไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจรงิ ให้ผู้เสียภำษียื่นค ำร้องต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้
ถูกตอ้งได ้

เมื่อได้รับค ำร้องตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นมีค ำสัง่ให้พนักงำนส ำรวจ
ด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิอกีครัง้หนึ่งโดยเรว็ ในกรณีต้องแก้ไขบญัชรีำยกำรทีด่นิและสิง่
ปลูกสรำ้ง ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่ด ำเนินกำรแกไ้ขบญัชรีำยกำรทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งใหถู้กตอ้ง 

ให้ผู้บรหิำรท้องถิ่นแจ้งผลกำรด ำเนินกำรตำมวรรคสอง ให้ผู้เสยีภำษีทรำบภำยใน
สำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้งจำกผูเ้สยีภำษี 

 

มำตรำ ๓๓  ในกรณีที่กำรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงเปลี่ยนแปลง
ไป ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด อนัมผีลท ำใหท้ีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งตอ้งเสยีภำษใีนอตัรำทีส่งูขึน้หรอื
ลดลง ใหผู้เ้สยีภำษีแจง้กำรเปลี่ยนแปลงกำรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งนัน้ต่อ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีม่กีำรเปลี่ยนแปลงหรอืวนัทีผู่เ้สยี
ภำษรีูถ้งึเหตุดงักล่ำว  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑท์ีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศ
ก ำหนด 
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๘๙ 

มำตรำ ๓๔  กำรแจ้งประกำศก ำหนดระยะเวลำที่จะท ำกำรส ำรวจตำมมำตรำ 
๒๗ กำรจดัส่งขอ้มูลของผูเ้สยีภำษีแต่ละรำยตำมประกำศบญัชตีำมมำตรำ ๓๐ กำรแจง้
ผลกำรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจรงิตำมมำตรำ ๓๒ และกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรำ้งตำมมำตรำ ๓๓ อำจด ำเนินกำรโดยผ่ำนทำง
สื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืดว้ยวธิกีำรอื่นใดได ้ ทัง้นี้ ตำมทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ประกำศก ำหนด 

 

หมวด ๕ 

ฐำนภำษ ีอตัรำภำษ ีและกำรค ำนวณภำษ ี

   
 

มำตรำ ๓๕ ฐำนภำษีเพื่อกำรค ำนวณภำษีตำมพระรำชบญัญตันิี้ ได้แก่ มูลค่ำ
ทัง้หมดของทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้ง 

กำรค ำนวณมูลค่ำของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ทีด่นิ ใหใ้ชร้ำคำประเมนิทุนทรพัยท์ีด่นิเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
(๒) สิง่ปลูกสร้ำง ให้ใช้รำคำประเมนิทุนทรพัย์สิง่ปลูกสร้ำงเป็นเกณฑ์ในกำร

ค ำนวณ 
(๓) สิง่ปลูกสรำ้งทีเ่ป็นห้องชุด ใหใ้ชร้ำคำประเมนิทุนทรพัย์หอ้งชุดเป็นเกณฑ์

ในกำรค ำนวณ 
กรณีที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงทีไ่ม่มรีำคำประเมนิทุนทรพัย์ กำรค ำนวณมูลค่ำให้

เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
รำคำประเมนิทุนทรพัย์ที่ดนิ สิง่ปลูกสร้ำง หรอืสิง่ปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุด ให้

เป็นไปตำมรำคำประเมินทุนทรัพย์ของอสังหำริมทรพัย์เพื่อเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจด
ทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ ทีค่ณะอนุกรรมกำรประจ ำจงัหวัด
ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำประเมนิทุนทรพัย์ 

 

มำตรำ ๓๖  ใหก้รมธนำรกัษ์หรอืส ำนักงำนธนำรกัษ์พืน้ที ่แลว้แต่กรณี ส่งบญัชี
ก ำหนดรำคำประเมนิทุนทรพัย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุดตำม
มำตรำ ๓๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึ่งที่ดนิ สิง่ปลูกสร้ำง หรอืสิง่ปลูกสร้ำงที่
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๙๐ 

เป็นห้องชุดนัน้ตัง้อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที่
คณะอนุกรรมกำรประจ ำจงัหวดัประกำศใชร้ำคำประเมนิทุนทรพัย์ 

 

มำตรำ ๓๗  ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้ง ใหจ้ดัเกบ็ภำษตีำมอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีใ่ชป้ระโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม ใหม้อีตัรำ

ภำษไีม่เกนิรอ้ยละศูนยจ์ุดหนึ่งหำ้ของฐำนภำษี 
(๒) ที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงทีใ่ชป้ระโยชน์เป็นที่อยู่อำศยั ให้มอีตัรำภำษีไม่เกนิ

รอ้ยละศูนยจ์ุดสำมของฐำนภำษี 
(๓) ที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจำก (๑) หรอื (๒) ให้มอีตัรำ

ภำษไีม่เกนิรอ้ยละหนึ่งจุดสองของฐำนภำษี 
(๔) ที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรอืไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่

สภำพ ใหม้อีตัรำภำษไีม่เกนิรอ้ยละหนึ่งจุดสองของฐำนภำษี 
กำรใชป้ระโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรมตำม (๑) ตอ้งเป็นกำรท ำนำ ท ำไร่ ท ำ

สวน เลี้ยงสัตว์  เลี้ยงสัตว์น ้ ำ  และกิจกำรอื่นตำมหลักเกณฑ์ที่ร ัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงกำรคลงัและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยร่วมกนัประกำศก ำหนด  ทัง้นี้ 
ในกำรจดัท ำประกำศดงักล่ำวให้น ำควำมเห็นของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มำประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

กำรใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อำศัยตำม (๒) ให้เ ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยร่วมกนัประกำศ
ก ำหนด 

ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีท่ิง้ไวว้่ำงเปล่ำหรอืไม่ไดท้ ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ
ตำม (๔) ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

อัตรำภำษีที่ใช้จัดเก็บตำมวรรคหนึ่ง ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ โดยจะ
ก ำหนดเป็นอตัรำเดียวหรือหลำยอตัรำแยกตำมมูลค่ำของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง ก็ได้  
ทัง้นี้ ต้องไม่เกนิอตัรำภำษีทีก่ ำหนดตำมวรรคหนึ่ง และจะก ำหนดแยกตำมประเภทกำร
ใชป้ระโยชน์หรอืตำมเงือ่นไขในแต่ละประเภทกำรใชป้ระโยชน์กไ็ด้ 

ในกรณีทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดมคีวำมประสงคท์ีจ่ะจดัเกบ็ภำษใีนอตัรำ
ทีส่งูกว่ำอตัรำภำษทีีก่ ำหนดโดยพระรำชกฤษฎกีำตำมวรรคหำ้ ใหม้อี ำนำจตรำขอ้บญัญตัิ
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๙๑ 

ท้องถิ่นก ำหนดอตัรำภำษีที่ใช้จดัเก็บภำยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ได้ แต่
ตอ้งไม่เกนิอตัรำทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่ง 

ในกำรตรำข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมวรรคหก 
ยกเว้นกรุงเทพมหำนครก่อนกำรลงนำมใช้บงัคบัขอ้บญัญตัิท้องถิ่นตำมที่บญัญตัิไว้ใน
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่เสนออตัรำภำษี
ตำมร่ำงขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ใหค้ณะกรรมกำรภำษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้ำงประจ ำจงัหวดัให้
ควำมเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมกำรภำษีที ่ดนิและสิง่ปลูกสร ้ำงประจ ำจงัหวดั 
เห็นชอบกบัอตัรำภำษีตำมร่ำงขอ้บญัญตัิทอ้งถิ่นดงักล่ำวแล้ว ให้ผู้บรหิำรท้องถิ่นลง
นำมใชบ้งัคบัขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ต่อไปได ้

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งประจ ำจงัหวดัไม่เหน็ชอบกบั
อัตรำภำษีตำมร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่ำว ให้ส่งควำมเห็นเกี่ยวกับอตัรำภำษีคืน
ผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อเสนอสภำท้องถิ่นด ำเนินกำรแก้ไขอตัรำภำษีตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรภำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งประจ ำจงัหวดั หรอืพจิำรณำยนืยนัดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัควำมเห็น
เกี่ยวกบัอตัรำภำษีคนืจำกคณะกรรมกำรภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงประจ ำจงัหวดั หำก
สภำท้องถิ่นด ำเนินกำรแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภำท้องถิ่นพิจำรณำยนืยนัด้วยคะแนน
เสียงน้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ ให้ร่ำง
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ตกไป 

 

มำตรำ ๓๘  ในกรณีที่ที ่ดนิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงใดมกีำรใช ้ประโยชน์หลำย
ประเภท ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัเกบ็ภำษีตำมสดัส่วนของกำรใชป้ระโยชน์ใน
ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้ง ตำมหลกัเกณฑ์และวิธกีำรทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัและ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยร่วมกนัประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๙  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกำศรำคำประเมนิทุนทรพัย์ของ
ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง อตัรำภำษทีีจ่ดัเกบ็ และรำยละเอยีดอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรจดัเกบ็ภำษี
ในแต่ละปี ณ ส ำนักงำนหรือที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวนัที่ ๑ 
กุมภำพนัธ์ของปีนัน้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
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๙๒ 

มำตรำ ๔๐  ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่เจ้ำของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำใช้
ประโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรมอยู่ภำยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้
ไดร้บัยกเวน้มลูค่ำของฐำนภำษขีองทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งภำยในเขตองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่นัน้รวมกนัในกำรค ำนวณภำษไีม่เกนิหำ้สบิลำ้นบำท 

กำรยกเว้นมูลค่ำของฐำนภำษีตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยร่วมกนั
ประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๑  ในกรณีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งทีเ่จำ้ของซึง่เป็นบุคคลธรรมดำใชเ้ป็น
ทีอ่ยู่อำศยั และมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎรในวนัที ่๑ 
มกรำคมของปีภำษีนัน้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้มูลค่ำของฐำนภำษีในกำรค ำนวณภำษีไม่เกินห้ำ
สบิลำ้นบำท 

ในกรณีทีบุ่คคลธรรมดำเป็นเจำ้ของสิง่ปลูกสรำ้ง แต่ไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของทีด่นิ 
และใชส้ิง่ปลูกสรำ้งดงักล่ำวเป็นทีอ่ยู่อำศยั และมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎรในวนัที ่๑ มกรำคมของปีภำษนีัน้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้มลูค่ำของฐำน
ภำษใีนกำรค ำนวณภำษไีม่เกนิสบิลำ้นบำท 

ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัประกำศก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรเพื่อ
ค ำนวณกำรยกเวน้มลูค่ำของฐำนภำษตีำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มใิห้น ำควำมในวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองมำใช้บงัคบักบัทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง
หรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีเ่จำ้ของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำใชเ้ป็นทีอ่ยู่อำศยัและมชีื่ออยู่ในทะเบยีน
บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎรในวนัที ่๑ มกรำคมของปีภำษีนัน้ ซึ่งต้อง
ยำ้ยชื่อออกจำกทะเบยีนบำ้นดงักล่ำวเพรำะเหตุจ ำเป็นทำงรำชกำรตำมทีร่ฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงกำรคลงัและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยร่วมกนัประกำศก ำหนด โดยให้
ถอืเอำทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งหรอืสิง่ปลูกสรำ้งก่อนกำรยำ้ยชื่อออกจำกทะเบยีนบ้ำนตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร เป็นทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งหรอืสิง่ปลูกสรำ้งที่ได้รบั
กำรยกเวน้มลูค่ำของฐำนภำษใีนกำรค ำนวณภำษตีำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง 
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๙๓ 

มำตรำ ๔๒ กำรค ำนวณภำษีให้ใช้ฐำนภำษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงซึ่ง
ค ำนวณไดต้ำมมำตรำ ๓๕ หกัดว้ยมลูค่ำของฐำนภำษทีีไ่ดร้บัยกเวน้ตำมมำตรำ ๔๐ หรอื
มำตรำ ๔๑ แล้วคูณดว้ยอตัรำภำษีตำมมำตรำ ๓๗ ตำมสดัส่วนทีก่ ำหนดในมำตรำ ๓๘ 
ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นจ ำนวนภำษทีีต่อ้งเสยี 

เพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณจ ำนวนภำษีตำมวรรคหนึ่ง กรณีทีด่นิหลำยแปลง
ซึ่งมีอำณำเขตติดต่อกันและเป็นของเจ้ำของเดียวกัน ให้ค ำนวณมูลค่ำที่ดินทัง้หมด
รวมกนัเป็นฐำนภำษ ี

 

มำตรำ ๔๓  ในกรณีทีท่ีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีต่อ้งเสยีภำษเีป็นทีด่นิหรอืสิง่ปลูก
สร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรอืไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพเป็นเวลำสำมปีตดิต่อกนั 
ใหเ้รยีกเกบ็ภำษีส ำหรบัทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งในปีทีส่ี ่เพิม่ขึน้จำกอตัรำภำษีทีจ่ดัเกบ็ตำม
มำตรำ ๓๗ (๔) ในอัตรำร้อยละศูนย์จุดสำมและหำกยังทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท ำ
ประโยชน์ตำมควรแก่สภำพอกีเป็นเวลำตดิต่อกนั ใหเ้พิม่อตัรำภำษอีกีรอ้ยละศูนยจ์ุดสำม
ในทุกสำมปี แต่อตัรำภำษทีีเ่สยีรวมทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสำม 

 

หมวด ๖ 

กำรประเมนิภำษ ีกำรช ำระภำษ ีและกำรคนืภำษ ี

   
 

มำตรำ ๔๔  ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกำรประเมนิภำษี 
โดยส่งแบบประเมนิภำษใีหแ้ก่ผูเ้สยีภำษตีำมมำตรำ ๙ ภำยในเดอืนกุมภำพนัธ์ 

กำรแจง้กำรประเมนิภำษ ีและแบบประเมนิภำษ ีใหเ้ป็นไปตำมทีร่ฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมรีำยกำรที่ดนิหรือสิง่ปลูกสร้ำง 
รำคำประเมนิทุนทรพัย ์อตัรำภำษ ีและจ ำนวนภำษทีีต่อ้งช ำระ 

 

มำตรำ ๔๕  ในกำรประเมนิภำษี ใหพ้นักงำนประเมนิมอี ำนำจเรยีกผู้เสยีภำษี
หรอืบุคคลซึ่งเกี่ยวขอ้งมำใหถ้้อยค ำ หรอืส่งเอกสำรหรอืหลกัฐำนอื่นใดมำเพื่อตรวจสอบ
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด โดยจะต้องมหีนังสอืแจง้ใหบุ้คคลดงักล่ำวทรำบล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำเจด็วนั 
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๙๔ 

มำตรำ ๔๖  ใหผู้เ้สยีภำษชี ำระภำษตีำมแบบแจง้กำรประเมนิภำษีภำยในเดอืน
เมษำยนของทุกปี 

 

มำตรำ ๔๗  ใหบุ้คคลดงัต่อไปนี้มหีน้ำทีช่ ำระภำษแีทนผูเ้สยีภำษี 
(๑) ผูจ้ดักำรมรดกหรอืทำยำท ในกรณีทีผู่เ้สยีภำษถีงึแก่ควำมตำย 
(๒) ผู้จดักำรทรพัย์สนิ ในกรณีที่ผู้เสยีภำษีเป็นผู้ไม่อยู่ตำมประมวลกฎหมำย

แพ่งและพำณิชยว์่ำดว้ยสำบสญู 
(๓) ผู ้แทนโดยชอบธรรม ผู ้อนุบำลหรอืผู ้พทิกัษ์ ในกรณีที่ผู ้เสยีภำษีเป็น

ผู้เยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ แลว้แต่กรณี 
(๔) ผูแ้ทนของนิตบิุคคล ในกรณีทีผู่เ้สยีภำษเีป็นนิตบิุคคล 
(๕) ผูช้ ำระบญัช ีในกรณีทีผู่เ้สยีภำษเีป็นนิตบิุคคลเลกิกนัโดยมกีำรช ำระบญัชี 
(๖) เจำ้ของรวมคนหนึ่งคนใด ในกรณีทีท่รพัย์สนิทีต่้องเสยีภำษีเป็นของบุคคล

หลำยคนรวมกนั 
 

มำตรำ ๔๘  ในกรณีที่ที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงบนทีด่นินัน้เป็นของต่ำงเจำ้ของ
กนั ให้ถอืว่ำเจำ้ของทีด่นิและเจำ้ของสิง่ปลูกสรำ้งเป็นผูเ้สยีภำษ ีส ำหรบัทีด่นิหรอืสิง่ปลูก
สรำ้งทีต่นเป็นเจำ้ของ 

 

มำตรำ ๔๙  ใหผู้เ้สยีภำษีช ำระภำษตี่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำมจ ำนวน
ภำษทีีไ่ดม้กีำรแจง้ประเมนิ ณ สถำนที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส ำนักงำนเทศบำล ส ำหรบัทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีอ่ยู่ในเขตเทศบำล 
(๒) ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ส ำหรบัทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งที่อยู่ในเขต

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
(๓) ส ำนักงำนเขตที่ที่ดินหรอืสิ่งปลูกสร้ำงนัน้ตัง้อยู่ ส ำหรบัที่ดินหรือสิ่งปลูก

สรำ้งทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
(๔) ศำลำว่ำกำรเมืองพทัยำ ส ำหรบัที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในเขตเมือง

พทัยำ 
(๕) ที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด 

ส ำหรบัทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีอ่ยู่ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 
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๙๕ 

ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็น ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่อำจก ำหนดใหใ้ชส้ถำนทีอ่ื่นภำยในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ เป็นสถำนที่ส ำหรบัช ำระภำษีตำมวรรคหนึ่งได้ตำมที่
เหน็สมควร 

กำรช ำระภำษีตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำวนัที่พนักงำนเก็บภำษีลงลำยมอืชื่อใน
ใบเสรจ็รบัเงนิเป็นวนัทีช่ ำระภำษี 

 

มำตรำ ๕๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจมอบหมำยให้ส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนของรฐัรบัช ำระภำษแีทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กไ็ด้ 

กำรช ำระภำษีตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำวันที่ เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนของรฐัซึง่ไดร้บัมอบหมำยลงลำยมอืชื่อในใบเสรจ็รบัเงนิเป็นวนัทีช่ ำระภำษี 

 

มำตรำ ๕๑  เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบักำรช ำระภำษี ผูเ้สยีภำษี
อำจช ำระภำษีโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั หรอืโดยกำรช ำระผ่ำนธนำคำรหรอื
โดยวิธีกำรอื่นใด  ทัง้นี้ กำรช ำระผ่ำนธนำคำรหรือโดยวธิีกำรอื่นใดนัน้ ให้เป็นไปตำมที่
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 

กรณีช ำระภำษีทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั ให้ผู้เสยีภำษีช ำระภำษีตำมที่
ได้รับแจ้งกำรประเมิน โดยส่งธนำณัติ ตัว๋แลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนำคำรหรือเช็คที่
ธนำคำรรบัรอง สัง่จ่ำยใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีท่ีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งนัน้ตัง้อยู่ 
และใหถ้อืว่ำวนัทีห่น่วยงำนใหบ้รกิำรไปรษณียป์ระทบัตรำลงทะเบยีนเป็นวนัทีช่ ำระภำษี 

กรณีช ำระโดยผ่ำนทำงธนำคำรหรอืวธิกีำรอื่นใด ใหผู้เ้สยีภำษีช ำระภำษีตำมที่
ไดร้บัแจง้กำรประเมนิต่อธนำคำรหรอืโดยวธิกีำรตำมทีก่ ำหนด และใหถ้อืว่ำวนัทีธ่นำคำร
ไดร้บัเงนิค่ำภำษหีรอืวนัทีม่กีำรช ำระเงนิค่ำภำษโีดยวธิกีำรทีก่ ำหนดเป็นวนัทีช่ ำระภำษี 

 

มำตรำ ๕๒  ในกำรช ำระภำษตีำมพระรำชบญัญตันิี้ ผูเ้สยีภำษอีำจขอผ่อนช ำระ
เป็นงวดงวดละเท่ำ ๆ กนักไ็ด ้

จ ำนวนงวดและจ ำนวนเงนิภำษีขัน้ต ่ำทีจ่ะมสีทิธผิ่อนช ำระ รวมทัง้หลกัเกณฑ์
และวธิกีำรในกำรผ่อนช ำระใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้เสยีภำษีตำมวรรคหนึ่งไม่ช ำระภำษีตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดในกำร
ผ่อนช ำระ ให้ผู้เสยีภำษีหมดสทิธทิี่จะผ่อนช ำระ และต้องเสยีเงนิเพิม่อีกร้อยละหนึ่งต่อ
เดอืนของจ ำนวนภำษทีีค่ำ้งช ำระ เศษของเดอืนใหน้ับเป็นหนึ่งเดอืน 
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๙๖ 

มำตรำ ๕๓  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ำมีกำรประเมินภำษี
ผดิพลำดหรอืไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอี ำนำจทบทวนกำรประเมนิ
ภำษใีหถู้กตอ้งตำมทีผู่เ้สยีภำษมีหีน้ำทีต่อ้งเสยีได ้ ทัง้นี้ ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๔๔ วรรค
สอง และมำตรำ ๔๕ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

กำรทบทวนกำรประเมนิภำษตีำมวรรคหนึ่ง จะกระท ำมไิด ้เมื่อพน้สำมปีนับแต่
วนัสุดทำ้ยแห่งก ำหนดเวลำกำรช ำระภำษตีำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ในกรณีที่ต้องมกีำรช ำระภำษีเพิม่เติม ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แจง้กำร
ประเมนิภำษีตำมวรรคหนึ่ง และส่งแบบประเมนิภำษีใหแ้ก่ผูเ้สยีภำษี และใหผู้้เสยีภำษี
ช ำระภำษีทีต่้องเสยีเพิม่เตมิโดยไม่ตอ้งเสยีเบีย้ปรบัหรอืเงนิเพิม่ภำยในสำมสบิวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัแจง้กำรประเมนิ 

ในกรณีทีม่กีำรช ำระภำษีไวเ้กนิจ ำนวนทีจ่ะต้องเสยี ใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มหีนังสอืแจ้งใหผู้เ้สยีภำษทีรำบภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีต่รวจสอบพบวำ่มกีำร
ประเมินภำษีผิดพลำด เพื่อให้มำรบัเงินที่ช ำระเกินคืนภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัที่ได้รับ
หนังสอืแจง้ 

 

มำตรำ ๕๔  ผูใ้ดเสยีภำษโีดยไม่มหีน้ำทีต่อ้งเสยีหรอืเสยีภำษเีกนิกว่ำจ ำนวนที่
ตอ้งเสยีไม่ว่ำโดยควำมผดิพลำดของตนเองหรอืจำกกำรประเมนิขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ผูน้ัน้มสีทิธไิดร้บัเงนิคนื 

กำรขอรบัเงินคืนตำมวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค ำร้องต่อผู้บริหำรท้องถิ่นตำมแบบที่
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด ภำยในสำมปีนับแต่วนัทีช่ ำระภำษี  
ในกำรนี้ ให้ผู้ยื่นค ำรอ้งส่งเอกสำรหลกัฐำน หรอืค ำชีแ้จงใด ๆ ประกอบค ำรอ้งดว้ย 

ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่พจิำรณำค ำรอ้งใหเ้สรจ็สิน้และแจง้ผลกำรพจิำรณำค ำรอ้งให้
ผูย้ ื่นค ำรอ้งทรำบภำยในเก้ำสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้ง  ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่บ้รหิำรทอ้งถิน่
เหน็ว่ำผูย้ื่นค ำรอ้งมสีทิธไิดร้บัเงนิคนื ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่มคี ำสัง่คนืเงนิใหแ้ก่ผูย้ ื่นค ำรอ้ง 
โดยตอ้งแจง้ค ำสัง่ใหผู้ย้ ื่นค ำรอ้งทรำบภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดม้คี ำสัง่ 

ในกรณีที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเห็นว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภำษี
ผดิพลำด ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่สัง่ใหด้อกเบีย้แก่ผูไ้ดร้บัคนืเงนิในอตัรำรอ้ยละหนึ่งต่อเดอืน
หรอืเศษของเดอืนของเงนิทีไ่ดร้บัคนืโดยไม่คดิทบต้น นับแต่วนัทีย่ื่นค ำรอ้งขอรบัคนืเงนิ
จนถงึวนัทีค่นืเงนิ แต่ตอ้งไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัคนื 
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๙๗ 

ถ้ำผูย้ื่นค ำรอ้งไม่มำรบัเงนิคนืภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีไ่ด้รบัแจง้ ใหเ้งนินัน้ตก
เป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

หมวด ๗ 

กำรลดและกำรยกเวน้ภำษ ี

   
 

มำตรำ ๕๕  กำรลดภำษีส ำหรบัที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงบำงประเภท เพื่อให้
เหมำะสมกบัสภำพควำมจ ำเป็นทำงเศรษฐกจิ สงัคม เหตุกำรณ์ กจิกำร หรอืสภำพแห่ง
ทอ้งที ่ใหก้ระท ำไดโ้ดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ แต่ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละเกำ้สบิของจ ำนวน
ภำษทีีจ่ะตอ้งเสยี 

 

มำตรำ ๕๖  ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงภำยในเขตองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ใดได้รบัควำมเสยีหำยมำกหรอืถูกท ำลำยให้เสื่อมสภำพด้วยเหตุอนัพ้นวสิยัที่
จะป้องกนัได้โดยทัว่ไป ให้ผู ้บรหิำรท้องถิน่โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรภำษี
ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งประจ ำจงัหวดั หรอืผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครโดยควำมเหน็ชอบ
ของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย มอี ำนำจประกำศลดหรอืยกเวน้ภำษีภำยในเขต
พื้นที่ที่เกิดเหตุนัน้ในช่วงระยะเวลำใดช่วงระยะเวลำหนึ่งได้  ทัง้นี้  ตำมระเบียบที่
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๗  ในกรณีทีม่เีหตุอนัท ำใหท้ี่ดนิไดร้บัควำมเสยีหำยหรอืท ำใหส้ิง่ปลูก
สรำ้งถูกรื้อถอนหรอืท ำลำย หรอืช ำรุดเสยีหำยจนเป็นเหตุใหต้อ้งท ำกำรซ่อมแซมในส่วน
ส ำคญั ใหผู้เ้สยีภำษมีสีทิธยิื่นค ำขอลดหรอืยกเวน้ภำษทีีจ่ะต้องเสยีต่อผูบ้รหิำรทอ้งถิ่นได้
ตำมระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 

เมื่อมีกำรยื่นค ำขอลดหรอืยกเว้นภำษีตำมวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท ำกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง หำกปรำกฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ำมีเหตุอนั
สมควรลดหรอืยกเว้นภำษีให้แก่ผู้ยื่นค ำขอ ให้ผู้บรหิำรท้องถิ่นโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรภำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งประจ ำจงัหวดั หรอืผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
โดยควำมเหน็ชอบของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมอี ำนำจออกค ำสัง่ลดหรอืยกเวน้
ภำษีได้  ทัง้นี้ โดยค ำนึงถึงสัดส่วนควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นและระยะเวลำที่ไม่ได้รับ
ประโยชน์จำกทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งนัน้ 

 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๙๘ 

หมวด ๘ 

ภำษคีำ้งช ำระ 

   
 

มำตรำ ๕๘  ภำษทีีม่ไิดช้ ำระภำยในเวลำทีก่ ำหนด ใหถ้อืเป็นภำษคีำ้งช ำระ 

 

มำตรำ ๕๙  กำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิห์รือสิทธิ
ครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงตำมพระรำชบญัญัตินี้ จะกระท ำมไิด้ เมื่อปรำกฏ
หลกัฐำนจำกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำมมำตรำ ๖๐ ว่ำมภีำษีคำ้งช ำระส ำหรบัทีด่นิ
หรอืสิง่ปลูกสรำ้งนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีตำมมำตรำ ๖๗ 

 

มำตรำ ๖๐  ภำยในเดือนมถิุนำยนของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
รำยกำรภำษีค้ำงช ำระให้ส ำนักงำนที่ดนิหรือส ำนักงำนที่ดินสำขำ ซึ่งที่ดินหรอืสิง่ปลูก
สร้ำงอยู่ในเขตท้องที่ของส ำนักงำนที่ดินหรือส ำนักงำนที่ดินสำขำนัน้ทรำบ เพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลในกำรจดทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในทีด่ินและ
อสังหำริมทรัพย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส ำนักงำนที่ดินหรือ
ส ำนักงำนทีด่นิสำขำจะตกลงก ำหนดเวลำเป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๖๑  เพื่อประโยชน์ในกำรเร่งรดัภำษีค้ำงช ำระ ให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้เตอืนผูเ้สยีภำษีทีม่ภีำษคีำ้งช ำระภำยในเดอืนพฤษภำคมของปี เพื่อให้
มำช ำระภำษคีำ้งช ำระพรอ้มทัง้เบีย้ปรบัและเงนิเพิม่ตำมทีก่ ำหนดในหมวด ๙ 

 

มำตรำ ๖๒  ถ้ำผูเ้สยีภำษีมไิดช้ ำระภำษีคำ้งช ำระ เบี้ยปรบัและเงนิเพิม่ภำยใน
เวลำทีก่ ำหนดไวใ้นหนังสอืแจง้เตอืนตำมมำตรำ ๖๑ เมื่อพน้เก้ำสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บั
หนังสอืแจง้เตอืนดงักล่ำวแลว้ ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่มอี ำนำจออกค ำสัง่เป็นหนังสอืยดึ อำยดั 
และขำยทอดตลำดทรพัยส์นิของผูเ้สยีภำษเีพื่อน ำเงนิมำช ำระภำษคีำ้งช ำระ เบีย้ปรบั เงนิ
เพิม่ และค่ำใชจ้่ำยอนัเนื่องมำจำกกำรยดึ อำยดั และขำยทอดตลำดทรพัย์สนินัน้ได ้แต่
ห้ำมมิให้ยดึ อำยดั และขำยทอดตลำดทรพัย์สินของผู้เสียภำษีเกินกว่ำควำมจ ำเป็นที่
พอจะช ำระภำษคีำ้งช ำระ เบีย้ปรบั เงนิเพิม่ และค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว 

กำรออกค ำสัง่เป็นหนังสอืยดึ อำยดั และขำยทอดตลำดทรพัย์สนิของผูบ้รหิำร
ท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นนำยกเทศมนตร ีนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
และนำยกเมอืงพทัยำ ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 
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๙๙ 

วธิกีำรยดึ อำยดั และขำยทอดตลำดทรพัย์สินของผูเ้สยีภำษีตำมวรรคหนึ่ง ให้
น ำวธิกีำรตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมแพ่งมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เพื่อประโยชน์แห่งมำตรำนี้ กำรยดึ อำยดั และขำยทอดตลำดทรพัย์สนิของผู้
เสียภำษี ไม่ให้หมำยควำมรวมถึงกำรยึด อำยดั และขำยทอดตลำดทรพัย์สินของผู้มี
หน้ำทีช่ ำระภำษแีทนตำมมำตรำ ๔๗ 

 

มำตรำ ๖๓  เพื่อประโยชน์ในกำรยึดหรืออำยดัทรพัย์สินตำมมำตรำ ๖๒ ให้
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอืเจำ้หน้ำทีซ่ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูบ้รหิำรทอ้งถิน่มอี ำนำจ 

(๑) เรยีกผูเ้สยีภำษมีำใหถ้อ้ยค ำ 
(๒) สัง่ใหผู้เ้สยีภำษีน ำบญัช ีเอกสำร หรอืหลกัฐำนอื่นอนัจ ำเป็นแก่กำรจดัเกบ็

ภำษคีำ้งช ำระมำตรวจสอบ 
(๓) ออกค ำสัง่เป็นหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนอื่นของผูเ้สยีภำษี 
(๔) เข้ำไปในที่ดนิหรอืสิ่งปลูกสร้ำงหรือสถำนที่อื่นที่เกี่ยวขอ้งในระหว่ำง

เวลำพระอำทติย์ขึน้ถงึพระอำทติย์ตกหรอืในเวลำท ำกำรของสถำนทีน่ัน้  ในกำรนี้ ใหม้ี
อ ำนำจสอบถำมบุคคลทีอ่ยู่ในสถำนทีน่ัน้เท่ำทีจ่ ำเป็นเกีย่วกบักำรจดัเกบ็ภำษี 

กำรด ำเนินกำรตำม (๑) หรอื (๒) ต้องใหเ้วลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็วนันับแต่
วนัที่ได้รบัหนังสอืเรยีกหรอืค ำสัง่ และกำรออกค ำสัง่และท ำกำรตำม (๓) หรอื (๔) ต้อง
เป็นไปตำมระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๔  ในกรณีที่มกีำรยดึหรอือำยดัทรพัย์สนิของผู้เสยีภำษีไว้แล้ว ถ้ำผู้
เสียภำษีได้น ำเงินมำช ำระค่ำภำษีค้ำงช ำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่ำใช้จ่ำยอัน
เนื่องมำจำกกำรยดึหรอือำยดัทรพัย์สนิโดยครบถ้วนก่อนกำรขำยทอดตลำด ใหผู้บ้รหิำร
ทอ้งถิน่มคี ำสัง่เพกิถอนกำรยดึหรอือำยดัทรพัย์สนินัน้และด ำเนินกำรแจ้งกำรถอนกำร
ยดึหรอือำยดัไปยงัเจ้ำพนักงำนผูย้ดึหรอือำยดัให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวนันับแต่วนัที่
ช ำระค่ำภำษีที่ค้ำงช ำระ เบี้ยปรบั เงินเพิ่ม และค่ำใช้จ่ำยอนัเนื่องมำจำกกำรยดึหรอื
อำยดัทรพัยส์นิครบถว้นแลว้ 

 

มำตรำ ๖๕  กำรขำยทอดตลำดทรพัย์สินของผู้เสียภำษีตำมมำตรำ ๖๒ จะ
กระท ำมไิดใ้นระหว่ำงระยะเวลำทีใ่หค้ดัคำ้นหรอือุทธรณ์ตำมมำตรำ ๗๓ หรอืใหฟ้้องเป็น
คดีต่อศำลตำมมำตรำ ๘๒ และตลอดเวลำที่กำรพิจำรณำและวินิจฉัยค ำคดัค้ำนหรือ
อุทธรณ์ดงักล่ำวยงัไม่ถงึทีสุ่ด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๐๐ 

มำตรำ ๖๖  เงินที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำดตำมมำตรำ ๖๒ ให้หกัไว้เป็นค่ำ
ภำษีค้ำงช ำระ เบี้ยปรบั เงนิเพิม่ และค่ำใช้จ่ำยอนัเนื่องมำจำกกำรยดึ อำยดั และขำย
ทอดตลำด ทรพัยส์นินัน้เหลอืเท่ำใดใหค้นืแก่ผูเ้สยีภำษี 

 

มำตรำ ๖๗  ในกรณีที่เป็นกำรขำยทอดตลำดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดตำมค ำ
พพิำกษำก่อนท ำกำรขำยทอดตลำด ให้เจ้ำพนักงำนบังคบัคดแีจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แจ้งรำยกำรภำษีค้ำงช ำระส ำหรบัที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงนัน้ต่อเจ้ำพนักงำน
บงัคบัคดภีำยในสำมสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้จำกเจำ้พนักงำนบงัคบัคด ีและเมื่อท ำกำร
ขำยทอดตลำดแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนบงัคบัคดีกันเงนิที่ได้รบัจำกกำรขำยทอดตลำดไว้
เท่ำกบัจ ำนวนค่ำภำษีคำ้งช ำระ และน ำส่งเงนิดงักล่ำวใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อ
ช ำระหนี้ค่ำภำษทีีค่ำ้งช ำระดงักล่ำว 

 

หมวด ๙ 

เบีย้ปรบัและเงนิเพิม่ 

   
 

มำตรำ ๖๘  ในกรณีทีผู่เ้สยีภำษมีไิดช้ ำระภำษภีำยในเวลำทีก่ ำหนด ใหเ้สยีเบีย้
ปรบัร้อยละสี่สบิของจ ำนวนภำษีค้ำงช ำระ เว้นแต่ผู้เสยีภำษีได้ช ำระภำษีก่อนจะได้รบั
หนังสอืแจง้เตอืนตำมมำตรำ ๖๑ ใหเ้สยีเบีย้ปรบัรอ้ยละสบิของจ ำนวนภำษคีำ้งช ำระ 

 

มำตรำ ๖๙  ในกรณีทีผู่เ้สยีภำษีมไิดช้ ำระภำษีภำยในเวลำทีก่ ำหนด แต่ต่อมำ
ไดช้ ำระภำษีภำยในเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นหนังสอืแจง้เตอืนตำมมำตรำ ๖๑ ใหเ้สยีเบี้ยปรบั
รอ้ยละยีส่บิของจ ำนวนภำษคีำ้งช ำระ 

 

มำตรำ ๗๐  ผูเ้สยีภำษีผูใ้ดมไิดช้ ำระภำษีภำยในเวลำทีก่ ำหนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่อีก
รอ้ยละหนึ่งต่อเดอืนของจ ำนวนภำษีคำ้งช ำระ เศษของเดอืนใหน้ับเป็นหนึ่งเดอืน  ทัง้นี้  
มใิหน้ ำเบีย้ปรบัมำรวมค ำนวณเพื่อเสยีเงนิเพิม่ดว้ย 

ในกรณีผูบ้รหิำรทอ้งถิน่อนุมตัใิหข้ยำยก ำหนดเวลำช ำระภำษ ีและไดม้กีำรช ำระ
ภำษภีำยในก ำหนดเวลำทีข่ยำยใหน้ัน้ เงนิเพิม่ตำมวรรคหนึ่งใหล้ดลงเหลอืรอ้ยละศูนยจ์ดุ
หำ้ต่อเดอืนหรอืเศษของเดอืน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๐๑ 

เงนิเพิม่ตำมมำตรำนี้ ใหเ้ริม่นับเมื่อพน้ก ำหนดเวลำช ำระภำษีจนถงึวนัที่มกีำร
ช ำระภำษ ีแต่มใิหเ้กนิกว่ำจ ำนวนภำษทีีต่อ้งช ำระโดยไม่รวมเบีย้ปรบั และมใิหค้ดิทบตน้ 

 

มำตรำ ๗๑  เบีย้ปรบัอำจงดหรอืลดลงไดต้ำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๗๒  เบีย้ปรบัและเงนิเพิม่ตำมหมวดนี้ใหถ้อืเป็นภำษี 
 

หมวด ๑๐ 

กำรคดัคำ้นและกำรอุทธรณ์กำรประเมนิภำษ ี

   
 

มำตรำ ๗๓  ผู้เสียภำษีผู้ใดได้รบัแจ้งกำรประเมนิภำษีตำมมำตรำ ๔๔ หรือ
มำตรำ ๕๓ หรอืกำรเรยีกเกบ็ภำษีตำมมำตรำ ๖๑ แล้วเหน็ว่ำ กำรประเมนิภำษหีรอืกำร
เรยีกเกบ็ภำษีนัน้ไม่ถูกตอ้ง ใหม้สีทิธคิดัคำ้นและขอใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่พจิำรณำทบทวน
กำรประเมนิหรอืกำรเรยีกเก็บภำษีได้ โดยให้ยื่นค ำร้องต่อผู้บรหิำรท้องถิ่นตำมแบบที่
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด  ทัง้นี้ ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้กำรประเมนิภำษหีรอืกำรเรยีกเกบ็ภำษ ีแลว้แต่กรณี 

ผู้บรหิำรท้องถิน่ต้องพจิำรณำค ำรอ้งของผูเ้สยีภำษีตำมวรรคหนึ่งใหแ้ล้วเสรจ็
ภำยในหกสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัค ำร้องดงักล่ำว และแจ้งค ำสัง่พร้อมด้วยเหตุผลเป็น
หนังสอืไปยงัผู้เสยีภำษีโดยไม่ชกัช้ำ กรณีที่ผู้บรหิำรท้องถิ่นพจิำรณำค ำร้องของผู้เสีย
ภำษีไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ให้ถือว่ำผู้บรหิำรทอ้งถิน่เหน็ชอบกบัค ำรอ้ง
ของผูเ้สยีภำษ ี

ในกรณีที่ผู้บริหำรท้องถิ่นพจิำรณำเห็นชอบกับค ำร้องของผู้เสียภำษี ให้แจ้ง
จ ำนวนภำษทีีจ่ะตอ้งเสยีเป็นหนังสอืไปยงัผูเ้สยีภำษ ีและใหผู้เ้สยีภำษมีำรบัช ำระภำษีคนื
ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้ดงักล่ำว 

ในกรณีที่ผู้บรหิำรท้องถิ่นพจิำรณำไม่เห็นชอบกบัค ำร้องของผู้เสยีภำษี ให้ผู้เสยี
ภำษีนัน้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์กำรประเมินภำษี โดยยื่น
อุทธรณ์ต่อผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้ และใหผู้บ้รหิำร
ทอ้งถิน่ส่งค ำอุทธรณ์ไปยงัคณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์กำรประเมนิภำษภีำยในสบิหำ้
วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำอุทธรณ์ดงักล่ำว 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๐๒ 

กำรคดัคำ้นและกำรอุทธรณ์ไม่เป็นกำรทุเลำกำรช ำระภำษ ีเวน้แต่ผูเ้สยีภำษจีะ
ไดย้ื่นค ำรอ้งต่อผูบ้รหิำรท้องถิ่นขอใหทุ้เลำกำรช ำระภำษีไวก้่อน และผูบ้รหิำรทอ้งถิ่นมี
ค ำสัง่ใหทุ้เลำกำรช ำระภำษีแล้ว ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นมีค ำสัง่ให้ทุเลำ
กำรช ำระภำษีเฉพำะส่วนต่ำงที่เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวนภำษทีีต่อ้งเสยีในปีก่อนและจะสัง่ให้
วำงประกนัตำมทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

ในกรณีที่ผู้บรหิำรท้องถิ่นได้สัง่ให้ทุเลำกำรช ำระภำษีตำมวรรคห้ำไว้แล้ว ถ้ำ
ต่อมำปรำกฏว่ำผู้เสยีภำษีได้กระท ำกำรใด ๆ เพื่อประวงิกำรช ำระภำษี หรอืจะกระท ำกำร
โอน ขำย จ ำหน่ำย หรอืยกัย้ำยทรพัย์สนิทัง้หมดหรอืบำงส่วนเพื่อใหพ้้นอ ำนำจกำรยดึ
หรอือำยดั ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่มอี ำนำจเพกิถอนค ำสัง่ใหทุ้เลำกำรช ำระภำษนีัน้ได ้

 

มำตรำ ๗๔  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์กำรประเมนิภำษีประจ ำจงัหวดั” ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั เป็นประธำน
กรรมกำร เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด ธนำรักษ์พื้นที่ โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด 
สรรพำกรพืน้ทีท่ีผู่้ว่ำรำชกำรจังหวดัแต่งตัง้จ ำนวนหนึ่งคน ผูแ้ทนของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัจ ำนวนไม่เกนิสองคน เป็นกรรมกำรโดย
ต ำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรโดยต ำแหน่งแต่งตัง้อีก
จ ำนวนไม่เกนิสองคน เป็นกรรมกำร 

ให้ผู้บรหิำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดั เป็นผู้พจิำรณำ
ร่วมกนัเลอืกผูแ้ทนของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ตำมวรรคหนึ่ง  ทัง้นี้ ตำมระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัแต่งตัง้ขำ้รำชกำรสงักดัส ำนักงำนส่งเสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่จงัหวดั เป็นเลขำนุกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 

 

มำตรำ ๗๕  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์กำรประเมินภำษีกรุงเทพมหำนคร ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหำดไทย  
เป็นประธำนกรรมกำร อธบิดกีรมทีด่นิ อธบิดกีรมธนำรกัษ์ อธบิดกีรมโยธำธกิำรและผงั
เมือง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ ่น อธ ิบดกีรมสรรพำกร ผู ้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงั ปลดักรุงเทพมหำนคร เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และ
ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรโดยต ำแหน่งแต่ งตัง้อีกจ ำนวนไม่เกิน 
สองคน เป็นกรรมกำร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๐๓ 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้ข้ำรำชกำรสังกัดกรุงเทพมหำนคร  
เป็นเลขำนุกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 

เบี้ ยประชุ มของคณะกรรมกำรพิจ ำ รณำอุทธ ร ณ์กำรประ เมินภำษี
กรุงเทพมหำนคร ใหเ้บกิจ่ำยจำกงบประมำณของกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๗๖  ใหก้รรมกำรผูท้รงคุณวุฒติำมมำตรำ ๗๔ และมำตรำ ๗๕ มวีำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ ง หำกยังมิได้มีกำรแต่งตัง้กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒขิึ้นใหม่ ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ อยู่ใน
ต ำแหน่งเพื่อด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตัง้ใหม่เข้ำ
รบัหน้ำที ่

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตัง้อีกได้  
แต่จะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวำระไม่ได ้

 

มำตรำ ๗๗  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒติำม
มำตรำ ๗๔ และมำตรำ ๗๕ พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลำย 
(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 
(๕) ถูกจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 
(๖) คณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์กำรประเมนิภำษีมคี ำสัง่ใหอ้อกเนื่องจำกมี

เหตุบกพร่องอย่ำงยิง่ต่อหน้ำทีห่รอืมคีวำมประพฤตเิสื่อมเสยีอย่ำงรำ้ยแรง 
ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ ให้คณะกรรมกำร

พจิำรณำอุทธรณ์กำรประเมนิภำษีแต่งตัง้ผู้อื่นเป็นกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒแิทน และใหผู้้
ได้รบัแต่งตัง้แทนต ำแหน่งที่ว่ำงนัน้อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

 

มำตรำ ๗๘  กำรประชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์กำรประเมนิภำษ ีใหน้ ำ
ควำมในมำตรำ ๑๗ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๑๐๔ 

มำตรำ ๗๙  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ กรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์กำรประเมนิภำษี
ผู้ใดมส่ีวนได้เสียในเรื่องใดจะเขำ้ร่วมพจิำรณำหรอืร่วมวนิิจฉยัลงมตใินเรื่องนัน้มไิด้ 

 

มำตรำ ๘๐  เพื่อประโยชน์ในกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมกำรพจิำรณำ
อุทธรณ์กำรประเมินภำษีมีอ ำนำจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  
มำให้ถ้อยค ำหรือให้ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนอื่นใดมำแสดงได้ โดยให้เวลำแก่บุคคล
ดงักล่ำวไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืเรยีก 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตำมหนังสือเรียกตำมวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร คณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์กำรประเมนิภำษจีะยกอุทธรณ์นัน้เสยีกไ็ด ้

 

มำตรำ ๘๑  คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์กำรประเมนิภำษี มีอ ำนำจสัง่ไม่รบั
อุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ เพกิถอนหรอืแกไ้ขกำรประเมนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอื
ใหผู้อุ้ทธรณ์ไดร้บักำรลดหรอืยกเวน้ภำษหีรอืไดค้นืภำษี 

ใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์กำรประเมนิภำษวีนิิจฉัยอุทธรณ์ใหแ้ล้วเสรจ็
ภำยในหกสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งค ำอุทธรณ์จำกผู้บริหำรท้องถิ่นตำมมำตรำ ๗๓ 
วรรคสี่ และต้องแจ้งค ำวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์
ภำยในสิบห้ำวนันับแต่วนัที่พิจำรณำเสร็จ  ทัง้นี้ จะวินิจฉัยให้เรียกเก็บภำษีเกินกว่ำ
จ ำนวนภำษทีีท่ ำกำรประเมนิไม่ได ้เวน้แต่จะไดม้กีำรประเมนิภำษใีหม่ 

ในกรณีที่มเีหตุจ ำเป็น คณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์กำรประเมนิภำษี อำจ
ขยำยระยะเวลำพจิำรณำอุทธรณ์ออกไปอีกได ้แต่ต้องไม่เกนิสำมสบิวนันับแต่วนัที่ครบ
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลำที่ขยำยออกไปพร้อม
กับวนัครบก ำหนดระยะเวลำให้ผู้อุทธรณ์ทรำบดว้ย 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์กำรประเมินภำษีวนิิจฉัยอุทธรณ์ไม่
แล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมวรรคสองหรอืวรรคสำม ใหผู้อุ้ทธรณ์มสีทิธฟ้ิอง
เป็นคดตี่อศำลได้โดยไม่ต้องรอฟังผลกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์
กำรประเมนิภำษี แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศำลภำยในสำมสบิวนันับแต่พ้นก ำหนดระยะเวลำ
ดงักล่ำว 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์กำรประเมนิภำษี มคี ำวนิิจฉัยใหค้นื
เงนิแก่ผูอุ้ทธรณ์ ใหแ้จง้ค ำวนิิจฉยัไปยงัผูบ้รหิำรทอ้งถิน่เพื่อใหม้คี ำสัง่คนืเงนิและแจง้ใหผู้้
อุทธรณ์ทรำบภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดม้คี ำสัง่คนืเงนิ 
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๑๐๕ 

ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์กำรประเมินภำษี สัง่ผู้บริหำรท้องถิ่นให้
ดอกเบี้ยแก่ผูไ้ดร้บัคนืเงนิในอตัรำรอ้ยละหนึ่งต่อเดอืนหรอืเศษของเดอืนของเงนิทีไ่ดร้บั
คนื โดยไม่คดิทบต้น นับแต่วนัทีช่ ำระภำษีถงึวนัทีม่คี ำวนิิจฉัยใหค้นืเงนิ แต่ต้องไม่เกนิ
จ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัคนื 

ถำ้ผูอุ้ทธรณ์ไม่มำรบัเงนิคนืภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ใหเ้งนินัน้ตกเป็น
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๘๒  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์กำรประเมนิภำษี โดยฟ้องเป็นคดตี่อศำลภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้
ค ำวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

 

หมวด ๑๑ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๘๓  ผูใ้ดขดัขวำงกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องพนักงำนส ำรวจตำมมำตรำ ๒๘ 
หรอืมำตรำ ๒๙ หรอืของผู้บรหิำรท้องถิ่นหรอืเจ้ำหน้ำที่ซึ่งผู้บรหิำรท้องถิ่นมอบหมำย
ตำมมำตรำ ๖๓ (๓) หรอื (๔) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่ง
หมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๘๔  ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตำมหนังสอืเรยีกของผู้บรหิำรท้องถิ่น ตำมมำตรำ 
๒๙ หรอืของพนักงำนประเมนิตำมมำตรำ ๔๕ หรอืหนังสอืเรียกหรอืค ำสัง่ของผูบ้รหิำร
ท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ซึ่งผู้บริหำรท้องถิ่นมอบหมำยตำมมำตรำ ๖๓ (๑) หรือ (๒)  
ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสองพนับำท 

 

มำตรำ ๘๕  ผูใ้ดไม่แจง้กำรเปลี่ยนแปลงกำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้ง
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๓๓ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท 

 

มำตรำ ๘๖  ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสัง่ของผู้บริหำรท้องถิ่นตำม 
มำตรำ ๖๒ หรอืท ำลำย ย้ำยไปเสยี ซ่อนเร้น หรอืโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรพัย์สนิที่
ผู้บรหิำรทอ้งถิน่มคี ำสัง่ใหย้ดึหรอือำยดั ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรบัไม่
เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 
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๑๐๖ 

 

มำตรำ ๘๗  ผู ้ใดไม่ปฏบิตัติำมหนังสอืเรยีกของคณะกรรมกำรพจิำรณำ
อุทธรณ์กำรประเมนิภำษตีำมมำตรำ ๘๐ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสองพนับำท 

ควำมในวรรคหนึ่งมใิหใ้ชบ้งัคบักบัผูอุ้ทธรณ์ 

 

มำตรำ ๘๘  ผูใ้ดแจง้ขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็หรอืน ำพยำนหลกัฐำนอนัเป็นเท็จมำ
แสดงเพื่อหลกีเลี่ยงกำรเสยีภำษี ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรอืปรบัไม่เกินสี่หมื่น
บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๘๙  ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผดิเป็นนิตบิุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผดิ
ของนิติบุคคลนัน้เกิดจำกกำรสัง่กำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จดักำร หรือ
บุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของนิตบิุคคลนัน้ หรอืในกรณีทีบุ่คคลดงักล่ำวมี
หน้ำทีต่้องสัง่กำรหรอืกระท ำกำรและละเวน้ไม่สัง่กำรหรอืไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุใหน้ิติ
บุคคลนัน้กระท ำควำมผดิ ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวส้ ำหรบัควำมผดินัน้ ๆ ดว้ย 

 

มำตรำ ๙๐  ควำมผิดตำมมำตรำ ๘๓ มำตรำ ๘๔ มำตรำ ๘๕ หรือ 
มำตรำ ๘๗ ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่หรอืผูซ้ึง่ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่มอบหมำยมอี ำนำจเปรยีบเทยีบได้ 

เมื่อผูก้ระท ำผดิไดช้ ำระเงนิค่ำปรบัตำมจ ำนวนทีเ่ปรยีบเทยีบภำยในสำมสบิวนั 
ใหถ้อืว่ำคดเีลกิกนัตำมบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

ถ้ำผู้กระท ำผดิไม่ยนิยอมตำมที่เปรยีบเทยีบ หรอืเมื่อยนิยอมแล้วไม่ช ำระเงนิ
ค่ำปรบัภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ใหด้ ำเนินคดตี่อไป 

เงนิค่ำปรบัทีไ่ดจ้ำกกำรเปรยีบเทยีบตำมพระรำชบญัญตันิี้เกดิขึน้ในเขตองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ใด ใหต้กเป็นรำยไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๙๑  บทบญัญตัแิห่งกฎหมำยว่ำดว้ยภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ กฎหมำยว่ำ
ดว้ยภำษบี ำรุงทอ้งที ่และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรก ำหนดรำคำปำนกลำงของทีด่นิส ำหรบักำร
ประเมินภำษีบ ำรุงท้องที่ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป  
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๑๐๗ 

ในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรอืนและที่ดนิและภำษีบ ำรุงทอ้งที ่ที่ต้องเสยีหรอืที่พงึช ำระหรอื 
ทีค่ำ้งอยู่หรอืทีต่อ้งคนืก่อนวนัที ่๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

มำตรำ ๙๒  ให้กรมที่ดนิจดัส่งขอ้มูลรูปแปลงที่ดนิและขอ้มูลเอกสำรสทิธขิอง
ที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงที่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ ๆ เพื่อใช้ในกำรเตรยีมกำรจดัเก็บภำษีภำยในหกสบิวนันับแต่
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

กำรจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ
และกฎหมำยว่ำดว้ยอำคำรชุด 

 

มำตรำ ๙๓  มใิห้น ำควำมในมำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบญัญตัินี้มำใช้บงัคบัแก่
กำรขำยทอดตลำดที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงของเจำ้พนักงำนบงัคบัคดซีึ่งได้มกีำรประกำศ
ขำยทอดตลำดทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งไวใ้นวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๙๔  ในสองปีแรกของกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชอ้ตัรำภำษตีำมมลูค่ำของฐำนภำษ ีดงัต่อไปนี้ 

(๑) ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีใ่ชป้ระโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม 
(ก) มูลค่ำของฐำนภำษีไม่เกินเจ็ดสบิห้ำล้ำนบำท ให้ใช้อตัรำภำษีร้อยละ

ศูนยจ์ุดศูนยห์นึ่ง 
(ข) มูลค่ำของฐำนภำษเีกนิเจด็สบิหำ้ลำ้นบำท แต่ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยลำ้นบำท 

ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดศูนยส์ำม 
(ค) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินหนึ่งร้อยล้ำนบำท แต่ไม่เกินห้ำร้อยล้ำนบำท  

ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดศูนยห์ำ้ 
(ง) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินห้ำร้อยล้ำนบำท แต่ไม่เกินหนึ่งพนัล้ำนบำท  

ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดศูนยเ์จด็ 
(จ) มูลค่ำของฐำนภำษีเกนิหนึ่งพนัล้ำนบำทขึน้ไป ใหใ้ชอ้ตัรำภำษีรอ้ยละ

ศูนยจ์ุดหนึ่ง 
(๒) ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งทีเ่จำ้ของซึง่เป็นบุคคลธรรมดำใชเ้ป็นทีอ่ยู่อำศยัและมี

ชื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร 
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๑๐๘ 

(ก) มลูค่ำของฐำนภำษไีม่เกนิยีส่บิหำ้ลำ้นบำท ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนย์
จุดศูนยส์ำม 

(ข) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินยี่สิบห้ำล้ำนบำท แต่ไม่เกินห้ำสิบล้ำนบำท  
ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดศูนยห์ำ้ 

(ค) มลูค่ำของฐำนภำษเีกนิหำ้สบิลำ้นบำทขึน้ไป ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ดุ
หนึ่ง 

(๓) สิง่ปลูกสรำ้งทีเ่จำ้ของซึง่เป็นบุคคลธรรมดำใชเ้ป็นทีอ่ยู่อำศยัและมชีื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบำ้นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร 

(ก) มูลค่ำของฐำนภำษีไม่เกินสี่สบิล้ำนบำท ให้ใช้อตัรำภำษีร้อยละศูนย์จุด
ศูนยส์อง 

(ข) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินสี่สิบล้ำนบำท แต่ไม่เกินหกสิบห้ำล้ำนบำท  
ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดศูนยส์ำม 

(ค) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินหกสบิห้ำล้ำนบำท แต่ไม่เกินเก้ำสบิล้ำนบำท 
ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดศูนยห์ำ้ 

(ง) มลูค่ำของฐำนภำษเีกนิเกำ้สบิลำ้นบำทขึน้ไป ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ดุ
หนึ่ง 

(๔) ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีใ่ชป้ระโยชน์เป็นทีอ่ยู่อำศยักรณีอื่นนอกจำกกำรใช้
ประโยชน์เป็นทีอ่ยู่อำศยัตำม (๒) และ (๓) 

(ก) มูลค่ำของฐำนภำษีไม่เกนิหำ้สบิล้ำนบำท ใหใ้ชอ้ตัรำภำษีรอ้ยละศูนย์
จุดศูนยส์อง 

(ข) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินห้ำสบิล้ำนบำท แต่ไม่เกินเจ็ดสบิห้ำล้ำนบำท  
ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดศูนยส์ำม 

(ค) มลูค่ำของฐำนภำษีเกนิเจด็สบิหำ้ลำ้นบำท แต่ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยลำ้นบำท 
ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดศูนยห์ำ้ 

(ง) มูลค่ำของฐำนภำษีเกนิหนึ่งรอ้ยล้ำนบำทขึน้ไป ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละ
ศูนยจ์ุดหนึ่ง 

(๕) ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงทีใ่ชป้ระโยชน์อื่นนอกจำกกำรประกอบเกษตรกรรม
และเป็นทีอ่ยู่อำศยั 
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๑๐๙ 

(ก) มูลค่ำของฐำนภำษีไม่เกนิหำ้สบิล้ำนบำท ใหใ้ชอ้ตัรำภำษีรอ้ยละศูนย์
จุดสำม 

(ข) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินห้ำสิบล้ำนบำท แต่ไม่เกินสองร้อยล้ำนบำท  
ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดสี ่

(ค) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินสองร้อยล้ำนบำท แต่ไม่เกินหนึ่งพนัล้ำนบำท 
ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดหำ้ 

(ง) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินหนึ่งพนัล้ำนบำท แต่ไม่เกินห้ำพนัล้ำนบำท  
ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดหก 

(จ) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินหำ้พนัล้ำนบำทขึน้ไป ใหใ้ชอ้ตัรำภำษีรอ้ยละศูนย์
จุดเจด็ 

(๖) ที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรอืไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่
สภำพ 

(ก) มูลค่ำของฐำนภำษีไม่เกนิหำ้สบิล้ำนบำท ใหใ้ชอ้ตัรำภำษีรอ้ยละศูนย์
จุดสำม 

(ข) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินห้ำสิบล้ำนบำท แต่ไม่เกินสองร้อยล้ำนบำท  
ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดสี ่

(ค) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินสองร้อยล้ำนบำท แต่ไม่เกินหนึ่งพนัล้ำนบำท 
ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดหำ้ 

(ง) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินหนึ่งพนัล้ำนบำท แต่ไม่เกินห้ำพนัล้ำนบำท  
ใหใ้ชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละศูนยจ์ุดหก 

(จ) มูลค่ำของฐำนภำษีเกินหำ้พนัล้ำนบำทขึน้ไป ใหใ้ชอ้ตัรำภำษีรอ้ยละศูนย์
จุดเจด็ 

 
มำตรำ ๙๕  ในสองปีแรกของกำรค ำนวณภำษีตำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชฐ้ำน

ภำษีของทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้ง ซึ่งค ำนวณไดต้ำมมำตรำ ๓๕ หกัดว้ยมลูค่ำของฐำนภำษี
ที่ได้รบัยกเว้นตำมมำตรำ ๔๐ หรอืมำตรำ ๔๑ แล้วคูณด้วยอตัรำภำษีตำมมำตรำ ๙๔ 
ตำมสดัส่วนทีก่ ำหนดในมำตรำ ๓๘ ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นจ ำนวนภำษทีีต่อ้งเสยี 

เพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณจ ำนวนภำษีตำมวรรคหนึ่ง กรณีทีด่นิหลำยแปลง
ซึ่งมีอำณำเขตติดต่อกันและเป็นของเจ้ำของเดียวกัน ให้ค ำนวณมูลค่ำที่ดินทัง้หมด
รวมกนัเป็นฐำนภำษ ี
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๑๑๐ 

 

มำตรำ ๙๖  เพื่อเป็นกำรบรรเทำกำรช ำระภำษี ในสำมปีแรกของกำรจดัเก็บ
ภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงตำมพระรำชบญัญตันิี้ ให้ยกเว้นกำรจดัเก็บภำษีส ำหรบั
เจ้ำของที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและใช้ประโยชน์ในกำรประกอบ
เกษตรกรรม 

 

มำตรำ ๙๗  เพื่อเป็นกำรบรรเทำกำรช ำระภำษี ในสำมปีแรกของกำรจดัเก็บ
ภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงตำมพระรำชบญัญตันิี้ ในกรณีที่ผู้เสยีภำษีไดร้บักำรประเมนิ
ภำษีในจ ำนวนทีสู่งกว่ำจ ำนวนภำษีโรงเรอืนและทีด่นิหรอืภำษีบ ำรุงทอ้งทีท่ีต่อ้งเสยีหรอื
พงึช ำระในปีก่อนที่กำรจดัเก็บภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงตำมพระรำชบญัญตัินี้มผีลใช้
บงัคบั ให้ผู้เสยีภำษีช ำระภำษีตำมจ ำนวนที่ต้องเสยีหรอืพงึช ำระในปีก่อน เหลอืจ ำนวน
ภำษเีท่ำใด ใหผู้เ้สยีภำษชี ำระภำษดีงันี้ 

(๑) ปีทีห่นึ่ง รอ้ยละยีส่บิหำ้ของจ ำนวนภำษทีีเ่หลอื 
(๒) ปีทีส่อง รอ้ยละหำ้สบิของจ ำนวนภำษทีีเ่หลอื 
(๓) ปีทีส่ำม รอ้ยละเจด็สบิหำ้ของจ ำนวนภำษทีีเ่หลอื 
 

มำตรำ ๙๘  กำรด ำเนินกำรออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศตำม
พระรำชบญัญ ัต ินี้  ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระรำชบญัญตันิี้มผีลใชบ้งัคบั หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ใหร้ฐัมนตรรีำยงำนเหตุผลทีไ่ม่
อำจด ำเนินกำรไดต้่อคณะรฐัมนตรเีพื่อทรำบ 

 
 

ผูร้บัสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๑๑ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมำยว่ำด้วย
ภำษีโรงเรอืนและทีด่นิและกฎหมำยว่ำดว้ยภำษีบ ำรุงทอ้งที่ไดใ้ชบ้งัคบัมำเป็นเวลำนำน
แล้ว กำรจดัเก็บภำษีตำมกฎหมำยทัง้สองฉบบัไม่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั 
สมควรยกเลกิกฎหมำยทัง้สองฉบบัดงักล่ำวและให้ใชก้ฎหมำยว่ำด้วยภำษีที่ดนิและสิง่
ปลูกสร้ำงแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ร ับผิดชอบกำรจัดเก็บภำษี
ดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๑๑๒ 

กฎกระทรวง 
ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรประกำศรำคำประเมนิทุนทรพัย ์อตัรำภำษ ี

และรำยละเอยีดอื่นในกำรจดัเกบ็ภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท ำประกำศรำคำประเมนิทุนทรพัย์ของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง อัตรำภำษี และรำยละเอียดอื่นที่จ ำเป็นตำมลักษณะกำรใช้
ประโยชน์ของผู้มีหน้ำที่เสียภำษีแต่ละรำย ตำมแบบ ภ.ด.ส. ๑ และ ภ.ด.ส. ๒  
ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

กำรนับอำยุสิง่ปลูกสรำ้งส ำหรบักำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ เศษของปีใหน้ับเป็นหนึ่งปี 
 

ขอ้ ๒  ในกำรประกำศรำคำประเมนิทุนทรพัยข์องทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งตำมขอ้ ๑ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  
สิง่ปลูกสรำ้ง หรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีเ่ป็นหอ้งชุดตำมมำตรำ ๓๖ ดว้ย 

 

ขอ้ ๓  ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกำศรำคำประเมินทุนทรพัยข์องทีด่นิ
และสิง่ปลูกสรำ้งและบญัชตีำมขอ้ ๒ ก่อนวนัที ่๑ กุมภำพนัธ์ของทุกปี โดยใหแ้สดงไว ้
ณ ส ำนักงำนหรอืที่ท ำกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และสถำนทีอ่ื่นใดทีป่ระชำชน
เข้ำถึงได้ หรือผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจนิดำ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 
๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๑๔๑ ก/หน้ำ ๑๐/๒๕ ธนัวำคม ๒๕๖๒ 



 

๑๑๓ 

ภ.ด.ส. ๑ 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 

  

ที่ 
ประเภท 
ที่ดิน 

หน้า 
สำรวจ 

 

เลขที ่
 

สถานที่ตั้ง 
(หมู่ที่/ชุมชน/ตำบล) 

 

ลักษณะ 
การใช้ 

ประโยชน์ 
 

ราคาประเมินทุนทรพัย์ของที่ดิน ราคาประเมินทุนทรพัย์ของสิ่งปลูกสร้าง 
รวมราคาประเมิน 

ของที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

(บาท) 
 

ราคาประเมิน 
ของที่ดินและสิ่ง 
ปลูกสร้างตาม 
สัดส่วนการใช้ 

ประโยชน์ 
(บาท) 

 

หักมูลค่า 
ฐานภาษี 

ที่ได้รับยกเว้น 
(บาท) 

 

คงเหลือ 
ราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ 

ที่ต้องเสียภาษี 
(บาท) 

 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เนื้อที่ดิน 

คำนวณ 
เป็น 

ตารางวา 

ราคาประเมิน 
ต่อตารางวา 

(บาท) 

รวมราคา 
ประเมินที่ดิน 

(บาท) 
ที่ 

ประเภท 
สิ่งปลูก
สร้าง 

ลักษณะ 
สิ่งปลูกสร้าง 

ลักษณะ 
การใช้ 

ประโยชน์ 

ขนาดพื้นที่ 
สิ่งปลูกสร้าง 
(ตารางเมตร) 

 

คิดเป็น 
สัดส่วนตาม 

การใช้ 
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

 

ราคาประเมิน 
ต่อ 

ตารางเมตร 
(บาท) 

รวมราคา 
สิ่งปลูกสร้าง 

(บาท) 
 

ค่าเสื่อม 
ราคาประเมิน 
สิ่งปลูกสร้าง 

หลังหัก 
ค่าเสื่อม 
(บาท) 

 

ไร่ งาน วา 

อายุ 
โรงเรือน 

(ปี) 
 

คิดเป็น 
ค่าเสื่อม 
(บาท) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



 

๑๑๔ 

ภ.ด.ส. ๒ 
รำคำประเมนิทุนทรพัยห์อ้งชุดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอำคำรชุด 

 

 

  

ที ่
ชื่ออำคำรชุด 

 

เลขทะเบยีน 
อำคำรชุด 

 

ทีต่ ัง้อำคำรชุด 
 

ลกัษณะกำร 
ท ำประโยชน์ 

 

เลขทีห่อ้งชุด 
 

ขนำดพืน้ทีร่วม 
(ตำรำงเมตร) 

 

รำคำประเมนิ
ต่อ 

ตำรำงเมตร 
(บำท) 

 

รำคำประเมนิ 
หอ้งชุด 
(บำท) 

 

หกัมลูค่ำ
ฐำน 

ภำษทีีไ่ดร้บั 
กำรยกเวน้ 
(บำท) 

 

คงเหลอืรำคำ 
ประเมนิทุน
ทรพัย ์

ทีต่อ้งเสยีภำษ ี
(บำท) 

 

อตัรำภำษี 
(รอ้ยละ) 

 

 
 
 
 
 
 

           



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๑๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่มำตรำ ๓๙ แห่ง
พระรำชบญัญตัภิำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ บญัญตัิใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกำศรำคำประเมนิทุนทรพัย์ของที่ดินและสิง่ปลูกสร้ำง อตัรำภำษีที่จดัเก็บ 
และรำยละเอยีดอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรจดัเกบ็ภำษีในแต่ละปี ณ ส ำนักงำนหรอืทีท่ ำกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ของปีนัน้  จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๑๖ 

ประกำศกระทรวงมหำดไทย 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัภิำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

โดยที่ เ ป็นกำรสมควรก ำหนดหลัก เกณฑ์และวิธีกำรด ำ เนินกำรตำม
พระรำชบญัญตัภิำษทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๒๘ วรรคสำม 
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๔ วรรคสอง มำตรำ ๕๑ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๔ วรรคสอง 
และมำตรำ ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจงึออกประกำศไว ้ดงันี้ 

 

ขอ้ ๑๓  ประกำศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้
ไป 

 

ขอ้ ๒  ในกรณีทีม่กีำรโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองหรอืกำรจดทะเบยีนเช่ำใน
ที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสร้ำงใดตำมมำตรำ ๑๐ ให้ส ำนักงำนทีด่นิจงัหวดัหรอืส ำนักงำนทีด่นิจงัหวดั
สำขำแจง้กำรโอนหรอืกำรจดทะเบยีนกำรเช่ำดงักล่ำวต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีท่ีด่นิหรอื
สิง่ปลูกสรำ้งตัง้อยู่เป็นรำยเดอืนภำยในวนัทีส่บิหำ้ของเดอืนถดัไป ตำมรำยกำรทีก่ ำหนด ดงันี้  

(๑) กรณีกำรโอนกรรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง 

(ก) กำรโอนทีด่นิ ประกอบดว้ย 

๑) รปูแปลงทีด่นิในกรณีทีม่กีำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนเน้ือทีด่นิ 

๒) เลขทีห่นังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ เลขหน้ำส ำรวจ และเลขทีด่นิ 

๓) ทีต่ัง้ทีด่นิ ประกอบดว้ย ระวำง ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั และมำตรำส่วนในระวำง 

๔) เน้ือที ่(ไร่/งำน/ตำรำงวำ) 
๕) ชื่อของผูถ้อืกรรมสทิธิห์รอืผูม้สีทิธคิรอบครอง 

๖) เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขหนังสือเดินทำง หรือเลข
ทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืกรรมสทิธิห์รอืผูม้สีทิธคิรอบครอง แลว้แต่กรณี 

๗) ทีอ่ยู่ของผูถ้อืกรรมสทิธิห์รอืผูม้สีทิธคิรอบครอง 

 
๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนพเิศษที ่๒๓๑ ก/หน้ำ ๕/๑๖ กนัยำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๑๗ 

(ข) กำรโอนสิง่ปลูกสรำ้ง ประกอบดว้ย 

๑) เลขทีห่นังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ เลขหน้ำส ำรวจ และเลขทีด่นิทีส่ิง่ปลูก
สรำ้งนัน้ตัง้อยู่ 

๒) ทีต่ัง้ทีด่นิทีส่ิง่ปลูกสรำ้งนัน้ตัง้อยู่ ประกอบดว้ย ระวำง ต ำบล อ ำเภอ 
และจงัหวดั 

๓) ประเภทสิง่ปลูกสรำ้ง 

๔) ชื่อของเจำ้ของสิง่ปลูกสรำ้ง 

๕) เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขหนังสือเดินทำง หรือเลข
ทะเบยีนนิตบิุคคลของเจำ้ของสิง่ปลูกสรำ้ง แลว้แต่กรณี 

๖) ทีอ่ยู่ของเจำ้ของสิง่ปลูกสรำ้ง 

(ค) กำรโอนหอ้งชุด ประกอบดว้ย 

๑) ชื่ออำคำรชุด เลขทะเบยีนอำคำรชุด และทีต่ัง้อำคำรชุด ประกอบดว้ย 
โฉนดทีด่นิเลขที ่ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั  

๒) เลขทีข่องหอ้งชุด ชัน้ที ่และชื่ออำคำรหรอืเลขทีอ่ำคำร 

๓) เน้ือทีห่อ้งชุด  
๔) ชื่อของผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ 
๕) เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขหนังสือเดินทำง หรือเลข

ทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืกรรมสทิธิ ์แลว้แต่กรณี  
๖) ทีอ่ยู่ของผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ 

(๒) กรณีกำรจดทะเบยีนกำรเช่ำ 

(ก) ขอ้มลูทีด่นิ สิง่ปลูกสรำ้งหรอืหอ้งชุดทีใ่หเ้ช่ำตำมขอ้ (๑) 
(ข) ขอ้มลูของผูใ้หเ้ช่ำและผูเ้ช่ำ  

๑) ชื่อของผูใ้หเ้ช่ำและผูเ้ช่ำ  
๒) เลขประจ ำตัวประชำชน หรือหมำยเลขหนังสือเดินทำง หรือเลข

ทะเบยีนนิตบิุคคลของผูใ้หเ้ช่ำและผูเ้ช่ำ 

๓) ทีอ่ยู่ของผูใ้หเ้ช่ำและผูเ้ช่ำ 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๑๘ 

(ค) ขอ้มลูเกีย่วกบักำรเช่ำ  
๑) วนัท ำสญัญำเช่ำ และระยะเวลำกำรท ำสญัญำเช่ำ  
๒) วตัถุประสงค์ของกำรเช่ำ เช่น เพื่อเกษตรกรรม อยู่อำศยั พำณิชย 

กรรมอุตสำหกรรม หรอือื่น ๆ 

 

ขอ้ ๓  ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่เป็นผูอ้อกบตัรประจ ำตวัพนักงำนส ำรวจตำมมำตรำ 
๒๘ วรรคสำมโดยก ำหนดอำยุกำรใชง้ำนบตัรประจ ำตวัพนักงำนส ำรวจ ดงันี้  

(๑) กรณีเป็นขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ หรอืพนักงำนจำ้งสงักดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใหม้อีำยุกำรใชง้ำนสีปี่นับแต่วนัทีอ่อกบตัร  

(๒) กรณีไม่ไดเ้ป็นบุคคลตำม (๑) ใหม้อีำยุกำรใชง้ำนไม่เกนิก ำหนดระยะเวลำ
ตำมที่ประกำศก ำหนดระยะเวลำที่จะท ำกำรส ำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

ขอ้ ๔  ในกรณีทีก่ำรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งเปลีย่นแปลงไป ไม่ว่ำ
ดว้ยเหตุใดอนัมผีลท ำใหท้ีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งตอ้งเสยีภำษีในอตัรำทีสู่งขึน้หรอืลดลง ให้
ผูเ้สยีภำษีแจง้กำรเปลี่ยนแปลงกำรใชป้ระโยชน์ดงักล่ำว โดยยื่นแบบต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรอืส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัภำยในหกสบิวนันับแต่วนัที่มกีำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงหรือวันที่ผู้เสียภำษีรู้ถึงเหตุ
ดงักล่ำวตำมมำตรำ ๓๓ เฉพำะกรณี ดงันี้ 

(๑) กรณีเปลีย่นแปลงจำกกำรใชป้ระโยชน์อยู่อำศยัในกำรประกอบเกษตรกรรม 
เป็นกำรใชป้ระโยชน์เป็นทีอ่ยู่อำศยั หรอืใชป้ระโยชน์อื่นนอกจำกเป็นทีอ่ยู่อำศยั หรอืทิ้ง
ไวว้่ำงเปล่ำหรอืไม่ไดท้ ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ  

(๒) กรณีเปลี่ยนแปลงจำกกำรใชป้ระโยชน์เป็นทีอ่ยู่อำศยั เป็นกำรใชป้ระโยชน์
ในกำรประกอบเกษตรกรรม หรอืใชป้ระโยชน์อื่นนอกจำกกำรประกอบเกษตรกรรม หรอื
ทิง้ไวว้่ำงเปล่ำหรอืไม่ไดท้ ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ  

(๓) กรณีเปลี่ยนแปลงจำกกำรใช้ประโยชน์อื่นนอกจำกก ำรประกอบ
เกษตรกรรม หรอืเป็นที่อยู่อำศยัเป็นกำรใชป้ระโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม หรอื
เป็นทีอ่ยู่อำศยั หรอืทิง้ไวว้่ำงเปล่ำหรอืไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ  
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๑๑๙ 

(๔) กรณีเปลี่ยนแปลงจำกกำรทิง้ไวว้่ำงเปล่ำหรอืไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่
สภำพ เป็นกำรใช้ประโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อำศยั หรือใช้
ประโยชน์อื่นนอกจำกกำรประกอบเกษตรกรรมหรอืเป็นทีอ่ยู่อำศยั 

เมื่อไดร้บัแจง้กำรเปลี่ยนแปลงกำรใชป้ระโยชน์จำกผู้เสยีภำษีแล้ว ใหผู้บ้รหิำร
ทอ้งถิน่ตรวจสอบและมีค ำสัง่แก้ไขเพิม่เตมิบญัชรีำยกำรทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งและบญัชี
รำคำประเมนิทุนทรพัยเ์พื่อประเมนิภำษตีำมกำรใชป้ระโยชน์ในปีถดัไป 

 

ขอ้ ๕  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจแจง้ประกำศก ำหนดระยะเวลำทีจ่ะท ำ
กำรส ำรวจทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง จดัส่งขอ้มูลของผูเ้สยีภำษีแต่ละรำยตำมบญัชรีำยกำร
ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งแจง้ผลกำรด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในกรณีทีผู่เ้สยีภำษเีหน็
ว่ำบญัชรีำยกำรทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งทีไ่ดจ้ดัท ำขึน้ไม่ถูกตอ้งตำมควำมเป็นจรงิ และแจง้
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิหรอืสิ่งปลูกสรำ้งตำมมำตรำ ๓๔ ทำงโทรสำร 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดท ำเป็นรูปแบบแอปพลิเคชัน่กำรรับส่งข้อควำมผ่ำน
สื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพและอ ำนวยควำมสะดวก
ใหแ้ก่ประชำชนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรบรหิำรงำนและกำรใหบ้รกิำรภำครฐัผ่ำนระบบ
ดิจิทลัก็ได้ โดยจดัท ำเป็นประกำศปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนหรือที่ท ำกำรของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และเผยแพร่ประกำศดงักล่ำวใหป้ระชำชนทรำบทำงเวบ็ไซต์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ ๆ 

 

ขอ้ ๖  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกำรประเมนิภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำง
เป็นหนังสอืใหแ้ก่ผูเ้สยีภำษทีรำบภำยในเดอืนกุมภำพนัธข์องทุกปีตำมมำตรำ ๔๔ วรรคสอง 

 

ขอ้ ๗  กำรช ำระภำษีผ่ำนธนำคำร หมำยควำมว่ำ กำรช ำระภำษีที่ดนิและสิ่ง
ปลูกสร้ำงผ่ำนธนำคำรที่ได้ท ำบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือกับกรมส่งเสริม 

กำรปกครองทอ้งถิน่หรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในกำรจดัท ำระบบกำรรบัช ำระภำษี
ที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงผ่ำนธนำคำรบนระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ เรยีกโดยย่อว่ำระบบ e-LAAS และใหห้มำยควำมรวมถงึระบบอื่นทีก่รมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอื่นพฒันำขึ้นเพื่อ
ใหบ้รกิำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูเ้สยีภำษ ีตำมมำตรำ ๕๑ วรรคหนึ่ง 

กำรช ำระภำษผี่ำนธนำคำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
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๑๒๐ 

(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบฐำนข้อมูลผู้เสียภำษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้ำงบนระบบ e-LAAS กรณียังไม่ได้บันทึกฐำนข้อมูลผู้เสียภำษี ให้เพิ่ม
ฐำนขอ้มลูผูเ้สยีภำษบีนระบบ e-LAAS 

(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตดิต่อธนำคำรเพื่อแจง้ควำมประสงค์ขอใช้
บรกิำรระบบส ำหรบัช ำระภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงผ่ำนธนำคำร โดยใช้บญัชเีงนิฝำก
ประเภทกระแสรำยวนัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัครใช้บริกำรโอนเงิน
ระหว่ำงบญัชอีตัโนมตัิส ำหรบัโอนเงนิจำกบญัชเีงินฝำกกระแสรำยวนัไปบญัชเีงินฝำก
ออมทรัพย์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร  
เมื่อธนำคำรตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรหสัส ำหรบักำรใช้บริกำรช ำระภำษี
ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งผ่ำนธนำคำร 

(๓) กำรช ำระภำษผี่ำนธนำคำรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่น ำรหสั Company 
Code ส ำหรบักำรใชบ้รกิำรช ำระภำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งมำก ำหนดขอ้มลูกำรรบัช ำระ
ภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงผ่ำนธนำคำร เพื่อสร้ำงรหสับำร์โค้ดในกำรรบัช ำระภำษีผ่ำน
ธนำคำรบนระบบ e-LAAS และพิมพ์แบบทดสอบรหัสบำร์โค้ด เพื่อน ำไปทดสอบที่
ธนำคำร เมื่อผ่ำนกำรทดสอบ ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เปิดใชง้ำนกำรรบัช ำระภำษี
ผ่ำนธนำคำรบนระบบ e-LAAS 

(๔) ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท ำเอกสำรแจง้กำรประเมนิภำษ ีและพมิพ์
แบบฟอรม์กำรช ำระเงนิผ่ำนธนำคำรจำกระบบ e-LAAS 

(๕) ใหผู้้เสยีภำษีน ำเอกสำรแจง้กำรประเมนิภำษี และแบบฟอร์มกำรช ำระเงนิ
ผ่ำนธนำคำรจำกระบบ e-LAAS ไปช ำระภำษีทีธ่นำคำร เพื่อน ำเงนิภำษดีงักล่ำวฝำกเขำ้
บญัชเีงนิฝำกธนำคำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทนัท ี

(๖) ใหธ้นำคำรส่งขอ้มลูกำรรบัช ำระภำษผี่ำนธนำคำรใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ผ่ำนระบบ e-LAAS ทุกสิน้วนั เพื่อใหร้ะบบประมวลผลขอ้มลูภำยในวนัรุ่งขึน้ 

(๗) ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่พมิพใ์บเสรจ็รบัเงนิจำกระบบ e-LAAS เพื่อ
ส่งให้กับผู้เสยีภำษี พร้อมจดัท ำใบน ำส่งเงิน และใบส ำคญัสรุปใบน ำส่งเงนิเพื่อบนัทกึ
บญัชบีนระบบ e-LAAS 

 

ขอ้ ๘  กำรช ำระภำษีโดยวธิกีำรอื่น หมำยควำมว่ำ กำรช ำระภำษีทีด่นิและสิง่
ปลูกสร้ำงผ่ำนนิติบุคคลที่ได้ท ำบนัทกึขอ้ตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมอืกบักรมส่งเสรมิกำร
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๑๒๑ 

ปกครองทอ้งถิน่หรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในกำรจดัท ำระบบกำรรบัช ำระภำษีที่ดนิ
และสิง่ปลูกสรำ้งผ่ำนกำรใหบ้รกิำรของนิตบิุคคลบนระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เรยีกโดยย่อว่ำ ระบบ e-LAAS และใหห้มำยควำมรวมถงึระบบอืน่ที่
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอื่น
พฒันำขึน้เพื่อใหบ้รกิำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูเ้สยีภำษ ีตำมมำตรำ ๕๑ วรรคหนึ่ง 

กำรช ำระภำษโีดยวธิกีำรอื่นใหน้ ำวธิกีำรช ำระภำษผี่ำนธนำคำรตำมขอ้ ๗ วรรคสอง 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๙  แบบบตัรประจ ำตวัพนักงำนส ำรวจตำมมำตรำ ๒๘ วรรคสำม แบบแจง้กำร
เปลีย่นแปลงกำรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งตำมมำตรำ ๓๓ แบบแจง้กำรประเมนิ
ภำษีตำมมำตรำ ๔๔ วรรคสอง แบบค ำร้องขอรบัเงินภำษีคืนตำมมำตรำ ๕๔ วรรคสอง  
แบบค ำรอ้งคดัคำ้นกำรประเมนิภำษีหรอืกำรเรยีกเกบ็ภำษีตำมมำตรำ ๗๓ วรรคหนึ่ง และ
แบบใบเสรจ็รบัเงนิภำษ ีใหเ้ป็นไปตำมแบบทำ้ยประกำศนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๙ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์ เผ่ำจนิดำ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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๑๒๕ 

  



 

๑๒๖ 
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พระรำชบญัญตั ิ

อำกรรงันกอแีอ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๕ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที ่๕๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยอำกรรงันกอแีอ่น 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติอำกรรังนกอีแอ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิพระรำชบญัญตัอิำกรรงันกอแีอ่น พุทธศกัรำช ๒๔๘๒ 

 

มำตรำ ๔  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัชมุพร 
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี จงัหวดัพทัลุง จงัหวดักระบี่ จงัหวัดตรงั จงัหวดัพงังำ จงัหวดัสตูล 
และจงัหวดัตรำด ส่วนในจงัหวดัอื่นจะใชบ้งัคบัเมื่อใดใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๕  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“นกอแีอ่น” หมำยควำมว่ำ นกอแีอ่นชนิดทีใ่ชก้นิรงั 

“รงันก” หมำยควำมว่ำ รงันกอแีอ่น 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๕๖ ก/หน้ำ ๑/๑๔ ตุลำคม ๒๕๔๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๓๑ 

“รำชกำรส่วนท้องถิ่น”๒ หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั เทศบำล 
สุขำภบิำล องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล และรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดเก็บอำกร 
รงันกอแีอ่น 

 

มำตรำ ๖  ในแต่ละจงัหวดัทีม่กีำรใชบ้งัคบัพระรำชบญัญตันิี้ ใหม้คีณะกรรมกำร
พจิำรณำจดัเกบ็อำกรรงันกอแีอ่น ประกอบดว้ยผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นประธำนกรรมกำร 
อัยกำรจังหวัด หัวหน้ำต ำรวจภูธรจังหวัด สรรพำกรจังหวัด ป่ำไม้จังหวัด หัวหน้ำ 
คณะผู้บริหำรท้องถิ่นทุกรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีกำรจัดเก็บรังนกอยู่ในเขตรำชกำร 
ส่วนทอ้งถิน่นัน้ และผูท้รงคุณวุฒอิกีหกคนซึง่ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแตง่ตัง้จำกรำยชือ่บุคคล
ผู้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถหรอืประสบกำรณ์เกี่ยวกบัรงันกทีค่ณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ทีม่กีำร
จดัเก็บรงันกในเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นนัน้เสนอจ ำนวนสองคนและที่สภำจงัหวดัเสนอ
จ ำนวนสีค่นเป็นกรรมกำร และปลดัจงัหวดัเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มำตรำ ๗  ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจและหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) ใหแ้ละเพกิถอนสมัปทำนเกบ็รงันก 

(๒) พจิำรณำกำรจดัเกบ็และจดัสรรเงนิอำกรรงันก 

(๓) ใหค้ ำแนะน ำแก่ผูร้บัสมัปทำนเกีย่วกบักำรเกบ็รงันก 

(๔) ก ำกบัดแูลกำรเกบ็รงันกของผูร้บัสมัปทำนใหเ้ป็นไปตำมสมัปทำน และตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

(๕) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข รวมทัง้ปฏิบตัิกำรอื่น  ๆ ตำมที่
กฎหมำยก ำหนดไวใ้หเ้ป็นอ ำนำจและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร 

ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรับผิดชอบในกำรจัดเก็บเงินอำกรรังนกและ  
มีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมมติของคณะกรรมกำรหรอืตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย รวมทัง้ 
มหีน้ำทีร่บัผดิชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร 

 

 
๒ เขตขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (อบจ.) ที่มกีำรจดัเก็บรงันกตำมมำตรำ ๕ คอื เขต

จงัหวดันอกเขตรำชกำรส่วนท้องถิน่อื่น กล่ำวคอื เขตจงัหวดันอกเขตเทศบำล สุขำภบิำล และองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล เพรำะหำกถอืว่ำเขต อบจ. เป็นเขตจงัหวดัจะครอบคลุมพืน้ทีข่องรำชกำรส่วนท้องถิน่
อื่นที่เป็นพื้นที่ย่อยของจังหวดั และเกิดปัญหำในกำรจัดสรรเงินอำกรรงันกตำมพื้นที่ที่เก็บได้ตำม  
มำตรำ ๒๑ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๙๓/๒๕๔๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๓๒ 

มำตรำ ๘  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒมิวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี กรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่ตอ้งไม่เกนิสองวำระตดิต่อกนั 

 

มำตรำ ๙  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๘ กรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒพิน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) เป็นผูร้บัสมัปทำนตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
(๔) คณะกรรมกำรมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ให้ออกเพรำะ

บกพร่อง ไม่สุจรติต่อหน้ำที ่หรอืมคีวำมประพฤตเิสื่อมเสยี 

(๕) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๖) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ หรอื 

(๗) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

ในกรณีที่มกีำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒแิทนต ำแหน่งที่ว่ำงในระหว่ำงที่
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งแต่งตัง้ไวแ้ล้วยงัมวีำระอยู่ในต ำแหน่ง ให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้อยู่ใน
ต ำแหน่งเท่ำกบัวำระทีเ่หลอือยู่ของกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒซิึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

 

มำตรำ ๑๐  ในกรณีทีก่รรมกำรผูท้รงคุณวุฒดิ ำรงต ำแหน่งครบวำระแล้วแต่ยงั
มิได้มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระปฏบิตัหิน้ำทีไ่ปพลำงก่อนจนกว่ำจะมกีำรแตง่ตัง้กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ
ขึน้ใหม่ 

 

มำตรำ ๑๑  กำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒแิทนกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒทิีพ่น้
จำกต ำแหน่งตำมวำระหรือพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๙ ต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้น
ภำยในสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีก่รรมกำรผูท้รงคุณวุฒพิน้จำกต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๑๒  กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อย
กว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม ถำ้ประธำนกรรมกำรไม่อยู่
ในที่ประชุมหรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่ง
เป็นประธำนในทีป่ระชุม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๓๓ 

กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก กรรมกำรคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง
ในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น 
อีกเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขำด กรรมกำรผู้ใดทีม่ำประชุมและมส่ีวนได้เสยีเป็นกำรส่วนตวั 
ในเรื่องใดกรรมกำรผูน้ัน้ไม่มสีทิธริ่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ แต่ใหน้ับ
กรรมกำรผูน้ัน้เขำ้เป็นองคป์ระชุมในเรื่องนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๑๓  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมกำรมี
อ ำนำจออกค ำสัง่เป็นหนังสอืเรยีกบุคคลใดมำใหถ้้อยค ำ หรอืใหส่้งเอกสำรหรอืวตัถุใด ๆ 
มำเพื่อประกอบกำรพจิำรณำได ้

 

มำตรำ ๑๔๓  ห้ำมมิให้ผู้ใดเก็บรังนกที่มีอยู่ตำมธรรมชำติบนเกำะหรือในที่ 
สำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิโดยไม่ไดร้บัสมัปทำนจำกคณะกรรมกำร 

กำรขอรับสัมปทำนในแต่ละจังหวัดให้ท ำโดยกำรประมูลเงินอำกรตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร  และเงื่อนไขที่ผู้ว่ ำรำชกำรจังหวัดโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๕  ในกรณีทีผู่ร้บัสมัปทำนช ำระเงนิอำกรเมื่อพน้ระยะเวลำทีก่ ำหนดใน
สมัปทำนหรอืช ำระไม่ครบถว้น ใหเ้สยีเงนิเพิม่อกีรอ้ยละ ๑.๕ ต่อเดอืน หรอืเศษของเดอืน
ของเงนิอำกรทีต่อ้งช ำระ 

เงนิเพิม่ตำมวรรคหนึ่งใหถ้อืเป็นเงนิอำกร 

 

มำตรำ ๑๖  ผู้รบัสมัปทำนจะต้องมสี ำนักงำนแห่งใหญ่ หรอืส ำนักงำนตวัแทน
ประจ ำในจงัหวดัทีต่นไดร้บัสมัปทำน 

 

มำตรำ ๑๗  ผู้รบัสมัปทำนจะเก็บรงันกได้ไม่เกินปีละสำมครัง้ ตำมเงื่อนไขที่
ก ำหนดในสมัปทำน 

 

มำตรำ ๑๘  ผูร้บัสมัปทำนต้องท ำบญัชแีสดงรำยละเอยีดเกี่ยวกบัจ ำนวนรงันก
ทีเ่กบ็ได ้บรเิวณทีเ่กบ็รงันก และรำยกำรอื่น ๆ เกี่ยวกบัรงันกยื่นต่อคณะกรรมกำรตำม
แบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

 
๓ พระรำชบัญญัติอำกรรงันกอีแอ่นฯ มีเจตนำรมณ์ที่จะไม่ให้มีกำรต่ออำยุสญัญำต่อจำก

สญัญำสมัปทำนเดมิไดอ้กีต่อไป (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๖๐/๒๕๔๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๓๔ 

มำตรำ ๑๙  ผูร้บัสมัปทำนตอ้งสงวนและคุม้ครองนกอแีอ่น ตำมหลกัเกณฑ ์และ
วธิกีำรทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด โดยให้
น ำหลกัเกณฑ์ และวธิกีำรในกำรสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่ำของกรมป่ำไมม้ำประกอบกำร
พจิำรณำดว้ย 

 

มำตรำ ๒๐  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเพิกถอนสัมปทำนได้ ในกรณีที่ 
ผูร้บัสมัปทำนฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๑๘ หรอืมำตรำ ๑๙ หรอืขอ้ก ำหนดทีร่ะบุ
เป็นเงือ่นไขไวใ้นสมัปทำนว่ำเป็นเหตุเพกิถอนสมัปทำนได ้

 

มำตรำ ๒๑  ให้คณะกรรมกำรจดัสรรเงินอำกรตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้แก่
รำชกำรส่วนท้องถิน่โดยค ำนวณตำมส่วนของจ ำนวนรงันกที่เกบ็ไดใ้นแต่ละเขตรำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีำรจดัเกบ็รงันกในแต่ละปี ดงันี้ 

(๑) ในกรณีที่จ ำนวนเงนิอำกรที่ค ำนวณตำมส่วนของจ ำนวนรงันกทีเ่ก็บไดใ้น
เขตรำชกำรส่วนท้องถิน่ใดมจี ำนวนไม่เกินสำมล้ำนบำท ให้จดัสรรเงนิอำกรดงักล่ำวให้
รำชกำรส่วนทอ้งถิน่นัน้ทัง้หมด 

(๒) ในกรณีทีจ่ ำนวนเงนิอำกรทีค่ ำนวณตำมส่วนของจ ำนวนรงันกทีเ่กบ็ไดใ้นเขต
รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ใดมจี ำนวนเกนิสำมลำ้นบำท ใหจ้ดัสรรเงนิอำกรจ ำนวนสำมลำ้นบำทแรก
ให้แก่รำชกำรส่วนท้องถิ่นนัน้ ส ำหรบัจ ำนวนเงินอำกรที่เกินสำมล้ำนบำท ให้จดัสรร
จ ำนวนร้อยละสี่สิบของเงินดงักล่ำวให้แก่รำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มกีำรจดัเก็บรงันกนัน้  
ส่วนจ ำนวนอีกร้อยละหกสิบของเงินดงักล่ำวให้จดัสรรให้แก่รำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น 
ในจงัหวดัเดยีวกนัทีไ่ม่มกีำรจดัเกบ็รงันกตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ในปีใดทีไ่ม่อำจทรำบส่วนของจ ำนวนรงันกตำมวรรคหนึ่ง ใหใ้ชส่้วนของจ ำนวน
รงันกในปีก่อนหน้ำนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 

ในกรณีทีม่ดีอกเบีย้หรอืประโยชน์อื่นใดอนัเกดิแต่เงนิอำกรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
ใหถ้อืว่ำดอกเบีย้หรอืประโยชน์อื่นใดดงักล่ำวเป็นเงนิอำกรตำมวรรคหนึ่งดว้ย 

 

มำตรำ ๒๒  ให้กรรมกำรและเลขำนุกำรส่งมอบเงินอำกรให้แก่รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งตำมที่ได้รับกำรจดัสรรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรก ำหนด โดยหกัค่ำใชจ้่ำยไดต้ำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกิน
รอ้ยละหำ้ของเงนิอำกรทีส่่งมอบ 

กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมระเบียบที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 
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๑๓๕ 

มำตรำ ๒๓  เพื่อปฏิบตัิกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัินี้ ให้กรรมกำรและ
เลขำนุกำรหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยเป็นหนังสอืจำกกรรมกำรและเลขำนุกำรมอี ำนำจ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบกำรกระท ำทีอ่ำจเป็นกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ 
หรอืตำมทีก่ ำหนดในสมัปทำน 

(๒) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออำยัดรังนก หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที ่
มเีหตุอนัควรเชื่อได้ว่ำมกีำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้หรอืตำมทีก่ ำหนด
ในสมัปทำน 

(๓) ขึ้นไปบนเกำะหรือเข้ำไปในที่สำธำรณสมบัติของแผ่นดินที่มีรังนกอยู่ 
ตำมธรรมชำต ิหรอืเขำ้ไปในอำคำร สถำนที ่หรอืยำนพำหนะของบุคคลใด ๆ ในระหว่ำง
เวลำพระอำทติย์ขึ้นถึงพระอำทติย์ตกหรอืในเวลำท ำกำรของสถำนที่นัน้ เพื่อตรวจค้น  
ในกรณีทีม่เีหตุอนัควรเชื่อไดว้่ำมกีำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้หรอืตำมที่
ก ำหนดในสมัปทำน 

เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ใหก้รรมกำรและเลขำนุกำรหรอืผูซ้ึ่งไดร้บั
มอบหมำยเป็นหนังสือจำกกรรมกำรและเลขำนุกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อ
พจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

มำตรำ ๒๔  ในกรณีทีผู่ร้บัสมัปทำนฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัินี้ 
หรอืตำมที่ก ำหนดในสมัปทำน ให้คณะกรรมกำรมอี ำนำจสัง่ให้ผู้รบัสมัปทำนระงบักำร
กระท ำทีฝ่่ำฝืน หรอืแกไ้ขหรอืปฏบิตัใิหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดได้ 

ในกรณีที่ผู้รบัสมัปทำนไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่งภำยในเวลำที่
ก ำหนด คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเพิกถอนสัมปทำนเสียก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ 
ผูร้บัสมัปทำนฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๑๘ หรอืมำตรำ ๑๙ หรอืขอ้ก ำหนดทีร่ะบุ
เป็นเงื่อนไขไวใ้นสมัปทำนว่ำเป็นเหตุใหเ้พกิถอนสมัปทำนได้ ใหค้ณะกรรมกำรเพกิถอน
สมัปทำน 

 

มำตรำ ๒๕  บนเกำะหรือในที่สำธำรณสมบัติของแผ่นดินที่มีรังนกอยู่ตำม
ธรรมชำต ิหำ้มมใิหผู้ใ้ดกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นหรอือำจเป็นอนัตรำยแก่นกอแีอ่น ไขข่อง
นกอีแอ่น หรือรังนก หรืออำจเป็นเหตุให้นกอีแอ่นละที่อยู่อำศัยไปจำกเกำะหรือ 
ทีส่ำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิดงักล่ำว 

ควำมในวรรคหนึ่งมใิหใ้ชบ้งัคบักบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัซึง่ปฏบิตักิำรตำมหน้ำที่ 
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๑๓๖ 

มำตรำ ๒๖  ห้ำมมใิห้ผู้ใดมไีว้ในครอบครองซึ่งรงันกอนัตนรู้ว่ำได้มำโดยกำร 
ฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๔ วรรคหนึ่ง 

 

มำตรำ ๒๗  ผู้ใดไม่มำให้ถ้อยค ำ หรือไม่ส่งเอกสำรหรือวัตถุใด ๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรสัง่ตำมมำตรำ ๑๓ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ
สองพนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๒๘  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๔ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๑๗ หรือมำตรำ ๒๕  
วรรคหนึ่ง ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหำ้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหำ้แสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๒๙  ผูร้บัสมัปทำนผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๑๘ หรอืท ำบญัชอีนัเป็นเทจ็ 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๓๐  ผู้ใดขดัขวำงหรือไม่ให้ควำมสะดวกแก่กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยเป็นหนังสอืจำกกรรมกำรและเลขำนุกำรซึ่งปฏบิตัิหน้ำทีต่ำม
มำตรำ ๒๓ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรบัไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือ 
ทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๓๑  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมปี หรอืปรบั
ไม่เกนิหกหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๓๒  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท ำควำมผิดและถูกลงโทษตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ผูแ้ทนนิตบิุคคลซึ่งรูเ้หน็เป็นใจกบักำรกระท ำควำมผดินัน้ หรอืซึ่งมไิด้
จดักำรตำมสมควรเพื่อป้องกนัมใิหเ้กิดควำมผดินัน้ ต้องรบัโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวส้ ำหรบั
ควำมผดินัน้ ๆ ดว้ย 

 

มำตรำ ๓๓  ให้ผู้ได้รับอนุญำตให้เก็บรังนกตำมพระรำชบัญญัติอำกร 
รงันกอแีอ่น พุทธศกัรำช ๒๔๘๒ โดยมสีญัญำทีท่ ำไวก้่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั
และสญัญำดงักล่ำวยงัไม่สิน้อำยุ เกบ็รงันกตำมสญัญำนัน้ต่อไปไดจ้นกว่ำสญัญำจะสิน้อำยุ
โดยให้ถือว่ำเป็นผู้รบัสมัปทำนตำมพระรำชบญัญตัินี้ และให้ใช้พระรำชบญัญตัินี้บงัคบั
โดยอนุโลม 

นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ผู้ได้รับอนุญำตให้เก็บรังนก 
ช ำระเงินอำกรหรือเงินอื่นใดตำมสัญญำตำมวรรคหนึ่งให้แก่อธิบดีกรมสรรพำกร 
ตำมก ำหนดเวลำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำนัน้ 
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๑๓๗ 

เงนิอำกรหรอืเงนิอื่นใดตำมสญัญำตำมวรรคหนึ่งทีถ่งึก ำหนดช ำระในหรอืหลงั
วนัที่พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ให้อธบิดกีรมสรรพำกรจดัสรรเงนิดงักล่ำวใหแ้ก่จงัหวดั
ตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำนัน้ 

ให้น ำมำตรำ ๒๑ มำใช้บงัคบัแก่กำรจดัสรรเงนิของอธบิดีกรมสรรพำกรตำม
วรรคสำมโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๔  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
เว้นแต่ ในส่วนที่กรมสรรพำกรเกี่ยวข้องตำมมำตรำ ๓๓ ให้รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงกำรคลงัรกัษำกำร 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นำยกรฐัมนตร ี
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๑๓๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยอำกรรงันกอแีอ่นเพื่อใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถิน่ไดเ้ขำ้มำมส่ีวนดูแล
และจดักำรกำรเกบ็รงันกอแีอ่นอนัเป็นทรพัยำกรธรรมชำตทิีม่อียู่ในทอ้งทีข่องตน และให้
เงนิอำกรรงันกอีแอ่นตกเป็นรำยได้ของรำชกำรส่วนท้องถิน่ที่มรีงันกอยู่ในเขตรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นนัน้และรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวดัเดียวกันตำมพระรำชบญัญัตินี้ 
รวมทัง้ปรบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีจ่ะใหเ้อกชน 
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๑๓๙ 

พระรำชบญัญตั ิ

ภำษสีรรพสำมติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐* 

   

 

สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

สมเดจ็พระเจำ้อยู ่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร มพีระรำช
โองกำรโปรดเกล้ำฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยภำษสีรรพสำมติ 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญตัิขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับ
แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัภิำษสีรรพสำมติ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(๒) พระรำชบญัญตัภิำษสีรรพสำมติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๓) พระรำชบญัญตัภิำษสีรรพสำมติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๔) พระรำชบญัญตัภิำษสีรรพสำมติ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๕) พระรำชบญัญตัภิำษสีรรพสำมติ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๖) พระรำชก ำหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัภิำษสีรรพสำมติ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
* เฉพำะมำตรำทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๓๒ ก/หน้ำ ๑/๒๐ มนีำคม ๒๕๖๐ 
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๑๔๐ 

(๗) พระรำชบญัญตัพิกิดัอตัรำภำษสีรรพสำมติ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(๘) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัพิกิดัอตัรำภำษีสรรพสำมติ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(๙ )  พระรำชก ำหนดแก ้ไข เพิ ่ม เต ิมพระรำชบญัญ ัต ิพ กิ ัดอ ตั รำภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙  

(๑๐)  พระรำชก ำหนดแก ้ไขเพิม่ เตมิพระรำชบญัญตัพิ กิ ดัอตัรำภำษี
สรรพสำมติ พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓  

(๑๑) พระรำชบญัญตัพิกิดัอตัรำภำษสีรรพสำมติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๑๒) พระรำชบญัญตัพิกิดัอตัรำภำษสีรรพสำมติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๑๓)  พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิม่ เต ิมพระรำชบญัญตั ิพกิ ดัอตัรำภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖  

(๑๔)  พระรำชก ำหนดแก ้ไขเพิม่ เต ิมพระรำชบญัญ ัต ิพกิ ดัอตัรำภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๑๕) พระรำชบญัญตัจิดัสรรเงนิภำษสีรรพสำมติ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(๑๖) พระรำชบญัญตัจิดัสรรเงนิภำษสุีรำ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(๑๗) พระรำชบญัญตัสุิรำ พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๑๘) พระรำชบญัญตัสุิรำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๑๙) พระรำชก ำหนดสุรำ พ.ศ. ๒๕๐๑ 

(๒๐) พระรำชบญัญตัอินุมตัพิระรำชก ำหนดสุรำ พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑ 

(๒๑) พระรำชบญัญตัสุิรำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(๒๒) พระรำชก ำหนดสุรำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ 

(๒๓) พระรำชบัญญัติอนุมัติพระรำชก ำหนดสุรำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓  

พ.ศ. ๒๕๑๓ 

(๒๔) ประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๑๗๕ ลงวนัที่ ๑๔ กรกฎำคม พุทธศกัรำช 
๒๕๑๕ 

(๒๕) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๓๘ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๒๖) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติสุรำ พ.ศ. ๒๔๙๓  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๒๗) พระรำชบญัญตัสุิรำ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๒๘) พระรำชบญัญตัสุิรำ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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๑๔๑ 

(๒๙) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติสุรำ พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๓๐) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบญัญตัิสุรำ พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบบัที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(๓๑) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบญัญัติสุรำ พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบบัที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๓๒) พระรำชบญัญตัสุิรำ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๓๓) พระรำชบญัญตัสุิรำ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๓๔) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบญัญัติสุรำ พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบบัที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๓๕) พระรำชบญัญตัยิำสบู พ.ศ. ๒๕๐๙ 

(๓๖) พระรำชบญัญตัยิำสบู (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(๓๗) พระรำชบญัญตัยิำสบู (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

(๓๘) พระรำชบญัญตัยิำสบู (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๓๙) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติยำสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙  
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๔๐) พระรำชบญัญตัยิำสบู (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๔๑) พระรำชบญัญตัยิำสบู (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๔๒) พระรำชบญัญตัยิำสบู (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๔๓) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติยำสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๔๔) พระรำชบญัญตัไิพ่ พุทธศกัรำช ๒๔๘๖ 

(๔๕) พระรำชบญัญตัไิพ่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

(๔๖) พระรำชบญัญตัไิพ่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 

มำตรำ ๔  ในsพระรำชบญัญตันิี้ 
“ภำษี” หมำยควำมว่ำ ภำษีสรรพสำมติที่เรียกเก็บจำกสินค้ำและบริกำรตำม

พระรำชบญัญตันิี้ 
“สนิคำ้” หมำยควำมว่ำ สิง่ซึ่งผลติหรอืน ำเขำ้และระบุไวใ้นบญัชพีิกดัอตัรำภำษี

สรรพสำมติทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 
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๑๔๒ 

“บรกิำร” หมำยควำมว่ำ กำรใหบ้รกิำรในทำงธุรกจิในสถำนบรกิำรตำมทีร่ะบุไว้
ในบญัชพีกิดัอตัรำภำษสีรรพสำมติทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

“รำคำขำยปลีกแนะน ำ” หมำยควำมว่ำ รำคำขำยปลีกแนะน ำที่ผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมหรอืผูน้ ำเขำ้ประสงคใ์หเ้ป็นรำคำขำยต่อผูบ้รโิภคทัว่ไป 

“รำยรับ” หมำยควำมว่ำ เงิน ทรัพย์สิน ค่ำตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ  
ทีอ่ำจค ำนวณไดเ้ป็นเงนิทีไ่ดร้บัหรอืพงึไดร้บัเนื่องจำกกำรใหบ้รกิำร 

“ผลติ” หมำยควำมว่ำ ท ำ ประกอบ ปรบัปรุง แปรรูป หรอืแปรสภำพสนิคำ้
หรอืท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งใหม้ขีึน้ซึ่งสนิค้ำไม่ว่ำด้วยวธิใีด ๆ แต่มใิหห้มำยควำม
รวมถึง 

(๑) กำรประดษิฐค์น้ควำ้ทีม่ไิดท้ ำขึน้เพื่อขำย 
(๒) กำรผลติยำสูบจ ำนวนไม่เกินหำ้ร้อยกรมัหรอืยำสูบประเภทยำเส้นจ ำนวน

ไม่เกนิหนึ่งกโิลกรมัเพื่อบรโิภคเอง 
(๓) กำรเปลี่ยนแปลงสุรำโดยน ำน ้ำสุรำอื่นใด หรอืน ้ำ หรอืของเหลว หรอืวตัถุ

อื่นใดเจอืปนลงในสุรำเพื่อบรโิภคเอง หรอืในกรณีทีผู่ซ้ื้อไดร้อ้งขอใหเ้ปลีย่นแปลงเพื่อดื่ม
ในขณะนัน้ 

(๔) กำรดดัแปลงโดยผูด้ดัแปลงทีม่ไิดป้ระกอบกจิกำรเป็นธุรกจิ 
“น ำเขำ้” หมำยควำมว่ำ น ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัรตำมกฎหมำยว่ำดว้ย

ศุลกำกรซึ่งสนิค้ำตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
“ดดัแปลง” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใด ๆ ต่อรถยนตก์ระบะหรอืสิง่ใด ๆ  ตำมที่

ก ำหนดในกฎกระทรวงให้เป็นรถยนต์นัง่หรอืเป็นรถยนต์โดยสำรที่มทีี่นัง่ไม่เกินสบิคน 
โดยผูก้ระท ำมใิช่ผูป้ระกอบอุตสำหกรรมรถยนต์ 

“โรงอุตสำหกรรม” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ใชใ้นกำรผลติสนิค้ำ รวมตลอดทัง้
บรเิวณแห่งสถำนทีน่ัน้ 

“สถำนบริกำร” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ส ำหรบัประกอบกิจกำรในด้ำนบรกิำร 
และให้หมำยควำมรวมถึงส ำนักงำนใหญ่ที่จดัตัง้ขึ้นในกำรประกอบกิจกำรในกรณีที่ไม่
อำจก ำหนดสถำนทีใ่หบ้รกิำรไดแ้น่นอน 

“สถำนแสดงรถยนต์เพื่อขำย” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ใช้ส ำหรบัแสดงรถยนต์
เพื่อขำยของผูป้ระกอบอุตสำหกรรมตำมทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกอธบิด ี

“คลังสินค้ำทัณฑ์บน” หมำยควำมว่ำ สถำนที่นอกโรงอุตสำหกรรมที่ได้รับ
อนุญำตตำมพระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชเ้ป็นทีเ่กบ็สนิคำ้ไดโ้ดยยงัไม่ตอ้งเสยีภำษี 
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๑๔๓ 

“ผู้ประกอบอุตสำหกรรม” หมำยควำมว่ำ เจ้ำของโรงอุตสำหกรรม และให้
หมำยควำมรวมถึง ผู้จ ัดกำรหรือบุคคลอื่นซึ่ งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของโรง
อุตสำหกรรมดว้ย 

“ผู้ประกอบกิจกำรสถำนบรกิำร” หมำยควำมว่ำ เจ้ำของสถำนบรกิำร และให้
หมำยควำมรวมถึง ผู้จดักำรหรือบุคคลอื่นซึ่งรบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของสถำน
บรกิำรดว้ย 

“ผูน้ ำเขำ้” หมำยควำมว่ำ ผูน้ ำของเขำ้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยศุลกำกร 
“ผูด้ดัแปลง” ใหห้มำยควำมรวมถงึผูท้ีจ่ำ้งหรอืจดัใหผู้อ้ื่นท ำกำรดดัแปลงดว้ย 
“เจ้ำของคลงัสนิค้ำทณัฑ์บน” ให้หมำยควำมรวมถึงผู้จดักำรหรอืบุคคลอื่นซึ่ง

รบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์นดว้ย 
“เขตปลอดอำกร” หมำยควำมว่ำ เขตปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยศุลกำกร 
“เขตประกอบกำรเสร”ี หมำยควำมว่ำ เขตประกอบกำรเสรตีำมกฎหมำยว่ำดว้ย

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
“แสตมป์สรรพสำมติ” หมำยควำมว่ำ แสตมป์ทีร่ฐับำลท ำหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใช้

ในกำรจดัเกบ็ภำษตีำมพระรำชบญัญตันิี้ 
“เครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษี” หมำยควำมว่ำ เครื่องหมำยทีใ่ชแ้สดงกำรเสยี

ภำษแีทนแสตมป์สรรพสำมติ 
“เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสังกัดกรม

สรรพสำมติ 
“พนักงำนเจำ้หน้ำที”่ หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรพลเรอืนสงักดักระทรวงกำรคลงั

หรอืบุคคลอื่น ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
“อธบิด”ี หมำยควำมว่ำ อธบิดกีรมสรรพสำมติ 
“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
และใหม้อี ำนำจแต่งตัง้พนักงำนเจำ้หน้ำที ่กบัออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมและ
พิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิตไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  หรือยกเว้นไม่เก็บ
ค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอื่นหรือออกประกำศเพื่อปฏิบตัิกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
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๑๔๔ 

มำตรำ ๑๕๐  ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีตำมพระรำชบัญญัตินี้มีหน้ำที่เสียภำษี
เพิม่ขึน้เพื่อรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ส ำหรบัสนิคำ้หรอืบรกิำร ตำมอตัรำทีก่ ำหนดในพระรำช
กฤษฎกีำ แต่ไม่เกนิรอ้ยละสบิของภำษี 

ภำษทีีจ่ะตอ้งเสยีเพิม่ขึน้ตำมวรรคหนึ่ง ถำ้มเีศษของหนึ่งสตำงคใ์หปั้ดทิง้ 

 

มำตรำ ๑๕๑  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีห่รอืเจำ้พนักงำนสรรพสำมติ ส่งมอบเงนิ
ภำษทีีเ่กบ็เพิม่ขึน้ตำมมำตรำ ๑๕๐ ใหแ้ก่กระทรวงมหำดไทย โดยหกัค่ำใชจ้่ำยไวร้อ้ยละ
หำ้ของเงนิภำษทีีเ่กบ็เพิม่ขึน้ได ้

 

ผูร้บัสนองพระรำชโองกำร 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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๑๔๕ 

อตัรำค่ำธรรมเนยีม 
(๑) ใบอนุญำตตัง้คลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น  ฉบบัละ  ๑๕๐,๐๐๐ บำท 
(๒) ค่ำธรรมเนียมคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์นรำยปี  ปีละ  ๑๕,๐๐๐ บำท 
(๓) กำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษ ี ลกัษณะจ ำเพำะละ  ๗,๕๐๐ บำท 
(๔) ใบอนุญำตผลติเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษ ี

จดทะเบยีน  ฉบบัละ  ๑๕๐,๐๐๐ บำท 
(๕) กำรต่ออำยุใบอนุญำตผลติเครื่องหมำย 

แสดงกำรเสยีภำษจีดทะเบยีน  ฉบบัละ  ๑๕๐,๐๐๐ บำท 
(๖) ใบอนุญำตน ำเขำ้ซึง่เครื่องหมำย 

แสดงกำรเสยีภำษจีดทะเบยีน  ครัง้ละ  ๕,๐๐๐ บำท 
(๗) กำรควบคุมกำรผลติเครื่องหมำย 

แสดงกำรเสยีภำษจีดทะเบยีน  เดอืนละ  ๗๕,๐๐๐ บำท 
(๘) ใบอนุญำตผลติสุรำ  ฉบบัละ  ๓๐๐,๐๐๐ บำท 
(๙) ใบอนุญำตน ำสุรำเขำ้มำในรำชอำณำจกัร  ครัง้ละ  ๒๕,๐๐๐ บำท 
(๑๐) ใบอนุญำตขำยสุรำ 

ประเภทที ่๑  ปีละ  ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
ประเภทที ่๒  ปีละ  ๕๐,๐๐๐ บำท 

(๑๑) ใบอนุญำตผลติยำสบู  ฉบบัละ  ๓๐๐,๐๐๐ บำท 
(๑๒) ใบอนุญำตขำยยำสบู 

ประเภทที ่๑  ปีละ  ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
ประเภทที ่๒  ปีละ  ๕๐,๐๐๐ บำท 
ประเภทที ่๓  ปีละ  ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

(๑๓) ใบอนุญำตซื้อใบยำแหง้  ฉบบัละ  ๓๐,๐๐๐ บำท 
(๑๔) ใบอนุญำตน ำใบยำ ยำอดั หรอืยำสบู 

เขำ้มำในหรอืส่งออกไปนอกรำชอำณำจกัร  ครัง้ละ  ๒๕,๐๐๐ บำท 
(๑๕) ใบอนุญำตผลติไพ่  ฉบบัละ  ๓๐๐,๐๐๐ บำท 
(๑๖) ใบอนุญำตขำยไพ ่

ประเภทที ่๑  ปีละ  ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
ประเภทที ่๒  ปีละ  ๕๐,๐๐๐ บำท 
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๑๔๖ 

(๑๗) ใบอนุญำตน ำไพ่เขำ้มำในรำชอำณำจกัร  ครัง้ละ  ๒๕,๐๐๐ บำท 
(๑๘) ใบแทนใบอนุญำต  ฉบบัละ  ๑,๐๐๐ บำท 
(๑๙) กำรโอนใบอนุญำต  ครัง้ละ  กึง่หนึ่งของ 

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
ประเภทนัน้ ๆ 

(๒๐) กำรเปลีย่นแปลงสถำนทีท่ีร่ะบุไวใ้นใบอนุญำต  ครัง้ละ  หนึ่งในสีข่อง 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 

ประเภทนัน้ ๆ 
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๑๔๗ 

บญัชีพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต 
 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

 

ตอนท่ี ๑ 
สินค้าน ้ามนัและผลิตภณัฑน์ ้ามนั 

“น ้ ำมันและผลิตภัณฑ์น ้ ำมัน ” หมำยควำมว่ำ 
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจำกปิโตรเลยีม ไดแ้ก่ น ้ำมนัเบนซนิ 
น ้ำมนัก๊ำด น ้ำมนัเชื้อเพลิงส ำหรบัเครื่องบินไอพ่น 
น ้ำมันดีเซล น ้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น ้ำมันเตำ และ
น ้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ำยกับน ้ำมันที่ได้ออกชื่อมำแล้ว 
น ้ ำมันหล่อลื่น ปิโตรเลียมปิตู เมน (แอสฟัลต์ ) 
ปิโตรเลียมโค้ก ก๊ำซปิโตรเลียมชนิดต่ำง ๆ ก๊ำซ
ธรรมชำติเหลว ก๊ำซธรรมชำติ สำรละลำยหรอื โซล
เว้นท์ชนิดต่ำง ๆ สำรพลอยได้  และกำกอื่น ๆ  
ทีไ่ดจ้ำกปิโตรเลยีม และใหห้มำยควำมรวมถงึน ้ำมนั
อื่นหรอืผลติภณัฑ์อื่นทีม่ไิดผ้ลติจำกปิโตรเลยีมซึง่ใช้
เป็นเชือ้เพลงิ หรอืใชผ้ลติน ้ำมนัเชือ้เพลงิหรอืใชแ้ทน
น ้ ำมันหรือผลิตภัณฑ์น ้ ำมันที่ได้ออกชื่อมำแล้ว
ขำ้งตน้ 

   

๐๑.๐๑ น ้ำมนัเบนซนิ และน ้ำมนัทีค่ลำ้ยกนั ๕๐ 
 

ลติร เศษของลติร 
ใหน้ับเป็นหนึ่งลติร 

๒๐ 
 

๐๑.๐๒ 
 

แนพทำ รฟีอรเ์มท ไพโรลำยลสิก๊ำซโซลนีและ
ของเหลวทีค่ลำ้ยกนั 

๕๐ 
 

ลติร เศษของลติร 
ใหน้ับเป็นหนึ่งลติร 

๒๐ 
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๑๔๘ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

๐๑.๐๓ 
 

น ้ำมนัก๊ำดและน ้ำมนัทีจุ่ดใหแ้สงสว่ำงทีค่ลำ้ยกนั ๕๐ 
 

ลติร เศษของลติร 
ใหน้ับเป็นหนึ่งลติร 

๒๐ 
 

๐๑.๐๔ 
 

น ้ำมนัเชือ้เพลงิส ำหรบัเครื่องบนิไอพ่น ๕๐ 
 

ลติร เศษของลติร 
ใหน้ับเป็นหนึ่งลติร 

๒๐ 
 

๐๑.๐๕ 
 

น ้ำมนัดเีซล และน ้ำมนัอื่น ๆ ทีค่ลำ้ยกนั ๕๐ 
 

ลติร เศษของลติร 
ใหน้ับเป็นหนึ่งลติร 

๒๐ 
 

๐๑.๐๖ ก๊ำซธรรมชำตเิหลว (เอน็.จ.ีแอล.) และก๊ำซเหลวที่
คลำ้ยกนั 

๕๐ 
 

ลติร เศษของลติร 
ใหน้ับเป็นหนึ่งลติร 

๒๐ 
 

๐๑.๐๗ 
 

ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (แอล.พ.ีจ.ี)  
ก๊ำซโพรเพนเหลวและก๊ำซทีค่ลำ้ยกนั 
 

๕๐ 
 

กโิลกรมั เศษของ 
กโิลกรมัใหน้ับเป็น 
หนึ่งกโิลกรมั 

๒๐ 
 

๐๑.๐๘ 
 

ก๊ำซมเีทนเหลว ก๊ำซอเีทนเหลว  
ก๊ำซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภำพ
เหลว และก๊ำซหรอืของเหลวทีค่ลำ้ยกนั 

๕๐ 
 

กโิลกรมั เศษของ 
กโิลกรมัใหน้ับเป็น 
หนึ่งกโิลกรมั 

๒๐ 
 

๐๑.๐๙ 
 

เอทลินีเหลว โพรพลินีเหลว บวิทลินีเหลว 
ไอโซเมอรข์องบวิทนิลนีในสภำพเหลว 
บวิทำไดอนีเหลว และของเหลวทีค่ลำ้ยกนั 

๕๐ 
 

กโิลกรมั เศษของ 
กโิลกรมัใหน้ับเป็น 
หนึ่งกโิลกรมั 

๒๐ 
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๑๔๙ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

๐๑.๑๐ 
 

ก๊ำซมเีทน ก๊ำซอเีทน ก๊ำซโพรเพน  
ก๊ำซบวิเทน ไอโซเมอร์ของบวิเทนในสภำพเป็นก๊ำซ 
และก๊ำซทีค่ลำ้ยกนั 

๕๐ 
 

กโิลกรมั เศษของ 
กโิลกรมัใหน้ับเป็น 
หนึ่งกโิลกรมั 

๒๐ 
 

๐๑.๑๑ 
 

เอทลีนิ โพรพลินี บวิทลินี ไอโซเมอรข์องบวิทลินี บวิ
ทำไดอนีในสภำพเป็นก๊ำซ และก๊ำซทีค่ลำ้ยกนั 

๕๐ 
 

กโิลกรมั เศษของ 
กโิลกรมัใหน้ับเป็น 
หนึ่งกโิลกรมั 

๒๐ 
 

๐๑.๑๒ 
 

น ้ำมนัเตำและน ้ำมนัทีค่ลำ้ยกนั 
 

๕๐ 
 

ลติรหรอืกโิลกรมั 
ตำมทีร่ฐัมนตร ี
ประกำศก ำหนด 

๒๐ 
 

๐๑.๑๓ 
 

ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นของผสมปิทเูมนซึง่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ ๕๐ 
 

ลติรหรอืกโิลกรมั 
ตำมทีร่ฐัมนตร ี
ประกำศก ำหนด 

๒๐ 
 

๐๑.๑๔ 
 

สำรละลำยประเภทไฮโดรคำรบ์อน (Hydrocarbon 
Solvent)  ทัง้นี้ เฉพำะทีม่คีุณสมบตัติำมทีอ่ธบิดี
ประกำศก ำหนด 

๕๐ 
 

ลติรหรอืกโิลกรมั 
ตำมทีร่ฐัมนตร ี
ประกำศก ำหนด 

๒๐ 
 

๐๑.๙๐ อื่น ๆ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
 

๕๐ 
 

ลติรหรอืกโิลกรมั 
ตำมทีร่ฐัมนตร ี
ประกำศก ำหนด 

๒๐ 
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๑๕๐ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

 ตอนท่ี ๒ 
สินค้าเคร่ืองด่ืม 

“เครื่องดื่ม” หมำยควำมว่ำ 
(๑) สิง่ซึ่งตำมปกตใิชเ้ป็นเครื่องดื่มไดโ้ดยไม่ตอ้ง

เจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์โดย
ปริมำตรไม่เกินร้อยละ ๐.๕อนับรรจุในภำชนะและ
ผนึกไว ้แต่ไม่รวมถงึ 

(ก) น ้ำหรอืน ้ำแร่ตำมธรรมชำต ิ
(ข) น ้ำกลัน่หรอืน ้ำกรองส ำหรบัดื่ม 

โดยไม่ปรุงแต่ง 
(ค) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขำย

ปลกีเองโดยเฉพำะ อนัมไิดม้กี๊ำซำร์บอนไดออกไซด์
อยู่ดว้ย ทัง้มไิดส้งวนคุณภำพดว้ยเครื่องเคม ี

(ง) น ้ำนมจืด น ้ำนมอื่น ๆ ไม่ว่ำจะปรุงแต่ง
หรอืไม่  ทัง้นี้ ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำย
ว่ำดว้ยอำหำร 

(จ) เครื่องดื่มซึง่มลีกัษณะเป็นเกลด็น ้ำแขง็ 
(ฉ) เครื่องดื่มตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

(๒) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพำะที่ใช้กับเครื่องผลิต
เครื่องดื่มพรอ้มดื่มเพื่อขำยใหก้บัผูบ้รโิภค ณ จุดขำย
ปลกี 

(๓) อำหำรชนิดเหลว หรอืผลติภณัฑ์เสรมิอำหำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำรที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนด 
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๑๕๑ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

๐๒.๐๑ 
 

น ้ำแร่เทียม น ้ำโซดำและน ้ำอดัลม ที่ไม่เติมน ้ำตำล
หรอืสำรทีท่ ำใหห้วำนอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิน่รส 

๓๐ 
 

ลติร 
 

๒๐ 
 

๐๒.๐๒ 
 

น ้ำแร่ และน ้ำอัดลม ที่เติมน ้ำตำลหรือสำรที่ท ำให้
หวำนอื่น ๆ หรอืทีป่รุงกลิน่รสและเครื่องดื่มอื่น ๆ แต่
ไม่รวมถึงน ้ ำผลไม้หรือน ้ ำพืชผักตำมประเภทที่ 
๐๒.๐๓ 

๓๐ 
 

ลติร 
 

๒๐ 
 

๐๒.๐๓ น ้ำผลไม ้(รวมถงึเกรปมสัต)์ และน ้ำพชืผกัทีไ่ม่ได้
หมกั และไม่เตมิสุรำ ไม่ว่ำจะเตมิน ้ำตำลหรอืสำรท ำ
ใหห้วำนอื่น ๆ หรอืไม่กต็ำม 

๓๐ 
 

ลติร 
 

๒๐ 
 

๐๒.๐๔ 
 

หวัเชือ้เขม้ขน้เฉพำะทีใ่ชก้บัเครือ่งผลติเครื่องดื่ม 
พรอ้มดื่มเพื่อขำยใหก้บัผูบ้รโิภค ณ จุดขำยปลกี 

๓๐ 
 

ลติร 
 

๑๐๐ 
 

๐๒.๐๕ 
 

อำหำรชนิดเหลว หรอืผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอำหำรทีร่ฐัมนตรปีระกำศ 
ก ำหนด 

๓๐ 
 

ลติร 
 

๒๐ 
 

๐๒.๙๐ 
 

อื่น ๆ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ๓๐ 
 

ลติร 
 

๒๐ 
 

 ตอนท่ี ๓ 
สินค้าเคร่ืองไฟฟ้า 

“เครื่องไฟฟ้ำ” หมำยควำมว่ำ ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้
พลังงำนไฟฟ้ำ และให้รวมถึงสิ่งที่ใช้ประกอบกับ
ไฟฟ้ำหรอืเกีย่วกบัไฟฟ้ำดว้ย 
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๑๕๒ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

๐๓.๐๑ โคมไฟฟ้ำและโคมระยำ้ ส ำหรบัตดิเพดำนหรอืผนัง
แต่ไม่รวมถงึทีใ่ชส้ ำหรบัใหแ้สงสว่ำงกลำงแจง้ 
หรอืถนนหลวง 

๓๐ 
 

  

๐๓.๙๐ อื่น ๆ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ๓๐   

 ตอนท่ี ๔ 
สินค้าแบตเตอร่ี 

“แบตเตอรี่ ” หมำยควำมว่ ำ  เซลล์หรือหมู่
เซลล์ไฟฟ้ำซึ่งต่อกนัอยู่อย่ำงอนุกรมหรอือย่ำงขนำน
หรือทัง้ ๒ อย่ำง และสำมำรถเก็บพลังงำนและให้
พลงังำนไฟฟ้ำได ้

   

๐๔.๐๑ แบตเตอรี ่ ๓๐   

 ตอนท่ี ๕ 

สินค้าแก้วและเคร่ืองแก้ว 
“แก้วและเครื่องแก้ว” หมำยควำมว่ำ สิง่ของและ

เครื่องใช้ที่ท ำด้วยแก้ว ได้แก่ แก้ว เลดครสิตลั และ
แกว้ครสิตลัอื่น ๆ 

   

๐๕.๐๑ 
 

แกว้เลดครสิตลั และแกว้ครสิตลัอื่น ๆ 
 

๓๐ 
 

  

๐๕.๙๐ 
 

อื่น ๆ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
 

๓๐ 
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๑๕๓ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

 ตอนท่ี ๖ 
สินค้ารถยนต์ 

“รถยนต์” หมำยควำมว่ำ รถที่มีล้อตัง้แต่สำมล้อ
และเดินด้วยก ำลังเครื่องยนต์ ก ำลังไฟฟ้ำ  หรือ
พ ลั ง ง ำ น อื่ น  แ ต่ ไ ม่ ร ว ม ร ถ ที่ เ ดิ น บ น ร ำ ง
ร ถ จั ก ร ย ำ น ยนต์ มี พ่ ว ง ข้ ำ ง ไ ม่ เ กิ น ห นึ่ ง ล้ อ
รถจกัรยำนยนต์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ และ
รถยนตท์ีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

“รถยนต์นัง่” หมำยควำมว่ำ รถเก๋งหรอืรถยนตท์ี่
ออกแบบส ำหรบัเพื่อใชส้ ำหรบันัง่เป็นปกตวิสิยั และ
ให้หมำยควำมรวมถึงรถยนต์ในลักษณะท ำนอง
เดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคำติดต่อเป็นเนื้อ
เดยีวกนัในลกัษณะถำวร ด้ำนขำ้งและหรอืดำ้นหลงั
คนขบัมปีระตูหรอืหน้ำต่ำงและมทีีน่ัง่  ทัง้นี้ ไม่ว่ำจะ
มทีีน่ัง่เท่ำใด 

“รถยนตโ์ดยสำร” หมำยควำมว่ำ รถตูห้รอืรถยนต์
ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสำรจ ำนวนมำก 
รวมทัง้รถยนตใ์นลกัษณะท ำนองเดยีวกนั 

“รถยนตก์ระบะ” หมำยควำมว่ำ รถยนตท์ีม่ ี
ตอนหลงัเป็นกระบะบรรทุกซึง่เปิดโล่งจนถงึ 
ทำ้ยรถโดยไม่มหีลงัคำ  

   

๐๖.๐๑ 
 

รถยนตน์ัง่ 
 

๘๐   
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๑๕๔ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

๐๖.๐๒ 
 

รถยนตโ์ดยสำรทีม่ทีีน่ัง่ไม่เกนิ ๑๐ คน 
 

๘๐   

๐๖.๐๓ 
 

รถยนตก์ระบะทีอ่อกแบบส ำหรบัใหม้ ี
น ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกไม่เกนิ  
๔,๐๐๐ กโิลกรมั 

๔๐   

๐๖.๙๐ อื่น ๆ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ๘๐   

 ตอนท่ี ๗ 
สินค้ารถจกัรยานยนต์ 

“รถจกัรยำนยนต”์ หมำยควำมว่ำ รถทีม่ลีอ้ไม่เกนิ
สองล้อ ถ้ำมพี่วงขำ้งมลี้อเพิม่อกีไม่เกนิหนึ่งล้อ เดนิ
ด้ ว ย ก ำ ลั ง เ ค รื่ อ ง ย นต์ ห รื อ ก ำ ลั ง ไ ฟ ฟ้ ำ แ ล ะ 
ให้หมำยควำมรวมถงึรถจกัรยำนยนต์ตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยรถยนต ์

   

๐๗.๐๑ รถจกัรยำนยนต ์ ๓๐   

 ตอนท่ี ๘ 
สินค้าเรือ 

“เรอื” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทำงน ้ำทุกชนิด 

   

๐๘.๐๑ 
 

เรอืยอชต ์และยำนพำหนะทำงน ้ำทีใ่ชเ้พื่อควำม 
ส ำรำญ 

๕๐   
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๑๕๕ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

๐๘.๙๐ อื่น ๆ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ๓๐   

 ตอนท่ี ๙ 
สินค้าผลิตภณัฑเ์คร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง 
“ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม” หมำยควำมว่ำ น ้ำหอม 

หัวน ้ำหอม น ้ำมันหอม และสิ่งที่ท ำให้มีกลิ่นหอม 
ต่ำง ๆ แต่ไม่รวมถงึ 

(๑) หวัน ้ำหอมทีใ่ชไ้ดเ้ฉพำะในกำรผลติสนิคำ้และ 
(๒) สนิคำ้ตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 
“เครื่องส ำอำง” หมำยควำมว่ำ ผลติภณัฑ์สิง่ปรุง

แต่งเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่ำงกำยมนุษย์ ส ำหรบัท ำควำมสะอำด ป้องกนัแต่ง
เสรมิให้เกิดควำมงำม หรอืเปลี่ยนแปลงรูปลกัษณะ 
โดยถู ทำ พ่น หรอืโรย เป็นตน้แต่ไม่รวมถงึ 

(๑) เภสชัผลติภณัฑ ์และ 
(๒) สนิคำ้ตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

   

๐๙.๐๑ น ้ำหอม หวัน ้ำหอม และน ้ำมนัหอม ๒๐   

๐๙.๙๐ อื่น ๆ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ๒๐   
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๑๕๖ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

 ตอนท่ี ๑๐ 
สินค้าพรมและส่ิงทอปพูื้นอ่ืน ๆ 

“พรมและสิง่ทอปพูืน้อื่น ๆ” หมำยควำมว่ำ เครื่อง
ลำดทีท่ ำจำกวสัดุต่ำง ๆ และผลติภณัฑส์ิง่ทอเป็นผนื
ทีม่วีตัถุทอตัง้แต่หนึ่งชัน้ขึน้ไป เพื่อประโยชน์ในกำร
ใชง้ำนดงัเช่นเครื่องปูลำดและสิง่ทอปูพืน้ทัว่ไป และ
ให้หมำยควำมรวมถึงของที่มลีกัษณะเป็นพรมและ 
สิง่ทอปพูืน้ แต่มเีจตนำใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่น 

   

๑๐.๐๑ พรมและสิง่ทอปพูืน้อื่น ๆ ๓๐   

 ตอนท่ี ๑๑ 
สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต 

“หินอ่อน” หมำยควำมว่ำ หินซึ่งแปรสภำพจำก
หินปูน ที่มีแคลเซียมคำร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ
หลัก  ไม่ ว่ ำ จ ะอยู่ ใ น รู ปแบบหรือลักษณะ ใ ด  
ซึ่งสำมำรถน ำไปขึน้รูป ตดั หรอืแกะสลกัเป็นรูปร่ำง
หรอืลวดลำยได ้

“หินแกรนิต” หมำยควำมว่ำ หินอัคนีชนิดหนึ่ง 
ประกอบด้วยแร่ควอรตซ์และเฟลด์สปำร์เป็นส่วน
ใหญ่ ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบและลกัษณะใดซึ่งกรดไม่
กัด แข็งและทนทำน สำมำรถน ำไปใช้งำนก่อสร้ำง
และประดบัตกแต่ง 

   

๑๑.๐๑ หนิอ่อนและหนิแกรนิต ๓๐   
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๑๕๗ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

 ตอนท่ี ๑๒ 
สินค้าสารท าลายชัน้บรรยากาศ 

“สำรท ำลำยชัน้บรรยำกำศ ” หมำยควำมว่ำ
สำรเคมสีงัเครำะหป์ระเภทไฮโดรคำรบ์อนทีม่คีลอรนี 
ฟลูออรนี หรอืโบรมนีเป็นองคป์ระกอบหรอืฮำโลเจเน
เตด็ไฮโดรคำรบ์อน เมื่อมกีำรสะสมในชัน้บรรยำกำศ
จะท ำใหโ้มเลกุลของโอโซนถูกท ำลำย  

   

๑๒.๐๑ 
 

สำรท ำลำยชัน้บรรยำกำศประเภทอนุพนัธ์ 
ฮำโลเจเนเตด็ไฮโดรคำรบ์อน 

๓๐ 
 

  

๑๒.๙๐ 
 

อื่น ๆ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ๓๐ 
 

  

 ตอนท่ี ๑๓ 
สินค้าสุรา 

   

๑๓.๐๑ (๑) สุรำแช่    
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๑๕๘ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

 (ก) ชนิดเบยีร ์ ๓๐ 
 

ต่อปรมิำณหนึ่งลติร 
แห่งแอลกอฮอล ์
บรสุิทธิ ์ซึง่ชนัสตูร 
ดว้ยเครื่องวดัของ 
กรมสร รพสำมิต
หรอื 
ทีก่รมสรรพสำมติ 
รบัรอง 

๓,๐๐๐ 

 (ข) ชนิดไวน์และสปำรก์ลิง้ไวน์ทีท่ ำจำกองุน่ ๓๐ 
 

ต่อปรมิำณหนึ่งลติร 
แห่งแอลกอฮอล ์
บรสุิทธิ ์ซึง่ชนัสตูร 
ดว้ยเครื่องวดัของ 
กรมสรรพสำมติ
หรอื 
ทีก่รมสรรพสำมติ 
รบัรอง 

๓,๐๐๐ 

 (ค) ชนิดสุรำแช่ผลไมท้ีม่ส่ีวนผสมขององุน่หรอื
ไวน์องุน่ 

๓๐ 
 

ต่อปรมิำณหนึ่งลติร 
แห่งแอลกอฮอล ์
บรสุิทธิ ์ซึง่ชนัสตูร 
ดว้ยเครื่องวดัของ 
กรมสรรพสำมติ
หรอื 
ทีก่รมสรรพสำมติ 
รบัรอง 

๓,๐๐๐ 
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๑๕๙ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

 (ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจำก (ก) (ข) และ (ค) ๓๐ ต่อปรมิำณหนึ่งลติร 
แห่งแอลกอฮอล ์
บรสุิทธิ ์ซึง่ชนัสตูร 
ดว้ยเครื่องวดัของ 
กรมสร รพสำมิต
หรอื 
ทีก่รมสรรพสำมติ 
รบัรอง 

๑,๐๐๐ 

๑๓.๐๒ (๒) สุรำกลัน่    

 (ก) ชนิดสุรำขำว ๓๐ ต่อปรมิำณหนึ่งลติร 
แห่งแอลกอฮอล ์
บรสุิทธิ ์ซึง่ชนัสตูร 
ดว้ยเครื่องวดัของ 
กรมสร รพสำมิต
หรอื 
ทีก่รมสรรพสำมติ 
รบัรอง 

๑,๐๐๐ 

 (ข) ชนิดอื่น ๆ นอกจำก (ก) ๓๐ ต่อปรมิำณหนึ่งลติร 
แห่งแอลกอฮอล ์
บรสุิทธิ ์ซึง่ชนัสตูร 
ดว้ยเครื่องวดัของ 
กรมสรรพสำมติ
หรอืทีก่รม
สรรพสำมติรบัรอง 

๑,๐๐๐ 
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๑๖๐ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

 ตอนท่ี ๑๔ 
สินค้ายาสบู 

   

๑๔.๐๑ ยำสบู ๙๐ ต่อปรมิำณหนึ่งชิน้ 
หนึ่งอนั หรอืหนึ่ง 
กรมั เศษของหนึ่ง 
กรมัใหน้ับเป็นหนึ่ง 
กรมั และหรอืต่อ 
ปรมิำณหนึ่งมวน 

๕ 

 ตอนท่ี ๑๕ 
สินค้าไพ ่

   

๑๕.๐๑ ไพ่ ๖๐ หนึ่งรอ้ยใบ ๕๐๐ 

 ตอนท่ี ๑๖ 
สินค้าอ่ืน ๆ 

   

๑๖.๙๐ สนิคำ้อื่น ๆ นอกจำกตอนที ่๑ ถงึตอนที ่๑๕ ตำมที่
ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎกีำ 

๕๐ ตำมหน่วย ตำม 
น ้ำหนักสุทธ ิหรอื 
ตำมปรมิำณสุทธ ิ

๑,๐๐๐ 
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๑๖๑ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

 ตอนท่ี ๑๗ 
กิจการบนัเทิงหรือหยอ่นใจ 

“กจิกำรบนัเทงิหรอืหย่อนใจ” หมำยควำมว่ำ กำร
ประกอบกจิกำรในดำ้นบนัเทงิหรอืหย่อนใจตำ่ง ๆ ใน
สถำนบริกำรเพื่อหำรำยได้เป็นธุรกิจเช่น สถำน
มหรสพ สถำนทีฉ่ำยภำพยนตร ์ไนตค์ลบั คำบำรเ์รต์ 
ดสิโกเธค คำรำโอเกะ คอ็กเทลเลำจน์ สถำนอำบน ้ำ
หรอือบตวั และนวด เป็นตน้  

   

๑๗.๐๑ 
 

ไนต์คลบั ดสิโกเธค ผบั บำร์ คอ็กเทลเลำจน์ โดยให้
หมำยรวมถงึสถำนทีท่ีจ่ ำหน่ำยอำหำรและ เครื่องดื่ม
ที่มแีอลกอฮอล์โดยจดัให้มกีำรแสดงดนตรหีรอืกำร
แสดงอื่นใดเพื่ อกำรบัน เทิงซึ่ ง ปิดท ำกำรหลัง 
เวลำ ๒๔.๐๐ นำฬกิำ  

๓๐ ตำรำงเมตร ๓,๐๐๐ 

๑๗.๐๒ สถำนอำบน ้ำหรอือบตวั และนวด ๓๐ รอบ ๑,๐๐๐ 

๑๗.๙๐ อื่น ๆ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ๓๐   
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๑๖๒ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

 ตอนท่ี ๑๘ 
กิจการเส่ียงโชค 

“กิจกำรเสี่ยงโชค” หมำยควำมว่ำ กำรประกอบ
กจิกำรในดำ้นกำรจดัใหม้กีำรเสีย่งโชคหรอืแสวงโชค
โดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ได้รับเงิน รำงวัลหรือ
ประโยชน์อย่ำงอื่น 

   

๑๘.๐๑ สนำมแขง่มำ้ ๓๐   

๑๘.๐๒ กำรออกสลำกกนิแบ่ง ๓๐   

๑๘.๙๐ อื่น ๆ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ๓๐   

 ตอนท่ี ๑๙ 
กิจการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

“กิ จ ก ำ ร ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ”  
หมำยควำมว่ำ กำรประกอบกจิกำรทีม่ผีลกระทบต่อ
ดุลยภำพของสิ่งแวดล้อมเพื่อหำรำยได้เป็นธุรกิจ 
เช่น สนำมกอลฟ์ เป็นตน้ 

   

๑๙.๐๑ สนำมกอลฟ์ ๕๐   
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๑๖๓ 

ประเภท
ที ่

รำยกำร 

อตัรำภำษ ี
ตำม
มลูค่ำ 
รอ้ยละ 

ตำมปรมิำณ 

หน่วย 
หน่วยละ-
บำท 

๑๙.๙๐ อื่น ๆ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ๓๐   

 ตอนท่ี ๒๐ 

กิจการท่ีได้รบัอนุญาตหรือสมัปทานจากรฐั 
“กจิกำรทีไ่ดร้บัอนุญำตหรอืสมัปทำนจำกรฐั” 

หมำยควำมว่ำ กำรประกอบกจิกำรใด ๆ ในลกัษณะ
ที่เป็นกำรให้บริกำรแก่ประชำชนทัว่ไป โดยได้รบั
อนุญำตหรอืสมัปทำนจำกรฐัใหด้ ำเนินกจิกำรได ้

   

๒๐.๐๑ กจิกำรโทรคมนำคม ๓๐   

๒๐.๙๐ อื่น ๆ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ๓๐   

 ตอนท่ี ๒๑ 
บริการอ่ืน ๆ 

   

๒๑.๙๐ บรกิำรอื่น ๆ นอกจำกตอนที ่๑๗ ถงึตอนที ่๒๐  
ตำมทีก่ ำหนดโดยพระรำชกฤษฎกีำ 

๓๐   
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๑๖๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมำยว่ำดว้ย
ภำษีสรรพสำมิต กฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต กฎหมำยว่ำด้วยสุรำ 
กฎหมำยว่ำด้วยยำสูบ กฎหมำยว่ำด้วยไพ่ กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรเงินภำษี
สรรพสำมติ และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัสรรเงนิภำษีสุรำ ใชบ้งัคบัมำเป็นระยะเวลำนำน
แลว้ บทบญัญตัใินบำงส่วนจงึไม่สอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
นอกจำกนี้ กำรก ำหนดบทบญัญตัเิกี่ยวกบัภำษสีรรพสำมติไวใ้นกฎหมำยหลำยฉบบั ท ำ
ให้เกิดควำมไม่สะดวกในกำรใช้ทัง้แก่ประชำชนผู้มหีน้ำที่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและส่วน
รำชกำรผูป้ฏบิตังิำน สมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยภำษสีรรพสำมติทัง้ระบบเพื่อใหก้ำร
บงัคบัใชก้ฎหมำยเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๑๖๕ 

พระรำชบญัญตั ิ

จดัสรรรำยไดป้ระเภทภำษมีลูค่ำเพิม่ 

และภำษธีุรกจิเฉพำะใหแ้ก่รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที ่๔๖ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรรำยได้ประเภท 
ภำษกีำรคำ้ใหแ้ก่เทศบำล สุขำภบิำล และองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เ รียกว่ ำ “พระรำชบัญญัติจัดสรรรำยได ้
ประเภทภำษมีลูค่ำเพิม่และภำษธีุรกจิเฉพำะใหแ้ก่รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๔” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญตัินี้ใหใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ให้ยกเลกิพระรำชบญัญตัิจดัสรรรำยได้ประเภทภำษีกำรค้ำให้แก่
เทศบำล สุขำภบิำล และองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 

มำตรำ ๔  ใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถิน่ทุกแห่งซึง่ไดร้บัภำษมีลูค่ำเพิม่และภำษธีุรกจิ
เฉพำะอันเป็นรำยได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรำยได้เทศบำล กฎหมำยว่ำด้วยรำยได้
สุขำภบิำล กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบ
บริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรเมอืงพทัยำ  
และกฎหมำยว่ำด้วยรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น ส่งมอบภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีธุรกิจ

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๒๐๑/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๑๗/๒๑ พฤศจกิำยน ๒๕๓๔ 
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๑๖๖ 

เฉพำะที่ได้รบัทัง้จ ำนวนแก่กระทรวงมหำดไทย เพื่อให้กระทรวงมหำดไทยจดัสรรแก่
รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ทุกแห่งทัว่รำชอำณำจกัร 

ในกรณีทีร่ำชกำรส่วนทอ้งถิน่มอบใหก้รมสรรพำกรเรยีกเกบ็ภำษมีลูค่ำเพิม่และ
ภำษธีุรกจิเฉพำะเพื่อรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ เมื่อกรมสรรพำกรไดห้กัค่ำใชจ้่ำยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรนัน้ ๆ แล้ว ให้กรมสรรพำกรส่งมอบภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีธุรกิจเฉพำะ 
ทัง้จ ำนวนแก่กระทรวงมหำดไทยเพื่อใหก้ระทรวงมหำดไทยจดัสรรตำมมำตรำนี้ และให้
กรมสรรพำกรแจ้งจ ำนวนภำษีดังกล่ำวที่เรียกเก็บได้พร้อมทัง้ค่ำใช้จ่ำยที่ได้หักไว้ 
ใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถิน่นัน้ทรำบ 

กำรจดัสรรเงนิรำยไดต้ำมวรรคหนึ่ง ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็น
ผูก้ ำหนดวงเงนิ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๕  บรรดำกฎกระทรวงทีอ่อกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิดัสรรรำยได้
ประเภทภำษีกำรค้ำให้แก่เทศบำล สุขำภิบำล และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหค้งใชบ้งัคบัไดต้่อไปโดยอนุโลม  ทัง้นี้ จนกว่ำจะไดม้กีฎกระทรวงทีอ่อก
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๖  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และ ให้รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยมอี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

อำนันท ์ ปันยำรชุน 

นำยกรฐัมนตร ี
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๑๖๗ 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎำกร (ฉบบัที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ยกเลกิ 
ภำษีกำรค้ำและน ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีธุรกิจเฉพำะมำใช้แทน และได้มีกฎหมำย
ก ำหนดให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมอี ำนำจออกขอ้บญัญตัิท้องถิ่นเก็บภำษีมูลค่ำเพิม่และ
ภำษธีุรกจิเฉพำะเพื่อเป็นรำยไดแ้ก่ทอ้งถิน่ท ำนองเดยีวกบัภำษีกำรคำ้ สมควรก ำหนดให้
มกีฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัสรรรำยได้ประเภทภำษีมูลค่ำเพิม่และภำษีธุรกิจเฉพำะใหแ้ก่
รำชกำรส่วนท้องถิ่น ท ำนองเดียวกับพระรำชบัญญัติจัดสรรเงินรำยได้ประเภท 
ภำษีกำรค้ำให้แก่เทศบำล สุขำภิบำล และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๕  
พร้อมกับยกเลิกพระรำชบญัญัติจดัสรรเงินรำยได้ประเภทภำษีกำรค้ำ ฯลฯ ดงักล่ำว   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๑๖๘ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรขดุดนิและถมดนิ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๕ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที ่๕๕ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรใหม้กีฎหมำยว่ำดว้ยกำรขดุดนิและถมดนิ 

 

พระรำชบญัญตัินี้มบีทบญัญตัิบำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพ
ของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๕ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญัติ
แห่งกฎหมำย 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบญัญัติกำรขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญตัินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวนันับแต่วัน
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัในทอ้งทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) เทศบำล 

(๒) กรุงเทพมหำนคร 

(๓) เมอืงพทัยำ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๑๖ ก/หน้ำ ๔๑/๗ มนีำคม ๒๕๔๓ 
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๑๖๙ 

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตำมที่มีกฎหมำยโดยเฉพำะจัดตัง้ขึ้น  
ซึง่รฐัมนตรปีระกำศก ำหนดในรำชกจิจำนุเบกษำ 

(๕) บรเิวณทีม่พีระรำชกฤษฎกีำใหใ้ชบ้งัคบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมอำคำร 

(๖) เขตผงัเมอืงรวมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรผงัเมอืง 

เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกนัอนัตรำยที่จะเกดิจำกกำรขุดดนิหรอืถมดนิ ถ้ำกำร
ขุดดนิหรอืถมดนิอำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อทรพัย์สนิของบุคคล หรอือำจก่อให้เกิด
อนัตรำยต่อประชำชน รฐัมนตรจีะประกำศก ำหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระรำชบญัญตันิี้ในทอ้งที่
อื่นนอกจำกทอ้งทีต่ำมวรรคหนึ่งตำมทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็นกไ็ด้ 

ประกำศตำมวรรคสอง ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ประกำศไวโ้ดยเปิดเผยก่อนวนัใช้
บงัคบัไม่น้อยกว่ำเจด็วนั ประกำศดงักล่ำวใหปิ้ดไว ้ณ ศำลำกลำงจงัหวดั ทีว่่ำกำรอ ำเภอ
หรอืกิง่อ ำเภอ ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ทีท่ ำกำรก ำนัน และทีท่ ำกำรผูใ้หญ่บำ้น 
แห่งทอ้งทีท่ีก่ ำหนดไวใ้นประกำศ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ดนิ” หมำยควำมรวมถงึ หนิ กรวด หรอืทรำย และอนิทรยีว์ตัถุต่ำง ๆ ทีเ่จอืปน

กบัดนิ 

“พืน้ดนิ” หมำยควำมว่ำ พืน้ผวิของทีด่นิทีเ่ป็นอยู่ตำมสภำพธรรมชำติ 
“ขุดดนิ” หมำยควำมว่ำ กระท ำแก่พื้นดนิเพื่อน ำดินขึ้นจำกพื้นดิน หรอืท ำให้

พืน้ดนิเป็นบ่อดนิ 

“บ่อดนิ” หมำยควำมว่ำ แอ่ง บ่อ สระ หรอืช่องว่ำงใตพ้ืน้ดนิ ทีเ่กดิจำกกำรขดุดนิ 

“ถมดนิ” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใด ๆ ต่อดนิหรอืพืน้ดนิเพื่อใหร้ะดบัดนิสงูขึน้
กว่ำเดมิ 

“เนินดนิ” หมำยควำมว่ำ ดนิทีส่งูขึน้กว่ำระดบัพืน้ดนิโดยกำรถมดนิ 

“แผนผงับรเิวณ” หมำยควำมว่ำ แผนทีแ่สดงสภำพของทีด่นิ ทีต่ัง้ และขอบเขต
ของทีด่นิทีจ่ะขดุดนิหรอืถมดนิ รวมทัง้ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งทีอ่ยู่ขำ้งเคยีง 

“รำยกำร” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน  
ควำมลกึของบ่อดนิทีจ่ะขดุดนิ หรอืควำมสูงของเนินดนิทีจ่ะถมดนิ ควำมลำดเอยีงของบ่อดนิ
หรอืเนินดนิ ระยะห่ำงจำกขอบบ่อดนิหรอืเนินดนิถงึทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งของบุคคลอื่น 
วธิกีำรป้องกนักำรพงัทลำยของดนิหรอืสิง่ปลูกสรำ้ง และวธิกีำรในกำรขดุดนิหรอืถมดนิ 

“เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ 

(๑) นำยกเทศมนตร ีส ำหรบัในเขตเทศบำล 

(๒) ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ส ำหรบัในเขตกรุงเทพมหำนคร 
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๑๗๐ 

(๓) นำยกเมอืงพทัยำ ส ำหรบัในเขตเมอืงพทัยำ 

(๔) ประธำนกรรมกำรบรหิำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ส ำหรบัในเขตองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล 

(๕) หวัหน้ำผู้บรหิำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำย
โดยเฉพำะจดัตัง้ขึ้นก ำหนดให้เป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่น ส ำหรบัในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

(๖) นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ส ำหรบัในเขตทอ้งทีอ่ื่น นอกจำก (๑) ถงึ (๕) 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรขดุดนิและถมดนิ 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแต่งตัง้ให้
ปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  พระรำชบญัญตันิี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กำรขุดดนิและถมดนิซึ่งกระท ำได้
โดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำยอื่นที่ได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันอนัตรำยไว้ตำม
กฎหมำยนัน้แลว้ 

 

มำตรำ ๖  เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกนักำรพงัทลำยของดนิหรอืสิง่ปลูกสรำ้ง 
ตลอดจนกำรอื่นทีจ่ ำเป็นเพื่อปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหร้ฐัมนตรโีดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรมอี ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนด 

(๑) บรเิวณหำ้มขดุดนิหรอืถมดนิ 

(๒) ควำมสมัพนัธ์ของควำมลำดเอียงของบ่อดนิหรอืเนินดนิตำมชนิดของดิน 
ควำมลกึและขนำดของบ่อดนิที่จะขุดดนิ ควำมสูงและพื้นที่ของเนินดนิที่จะถมดนิ และ
ระยะห่ำงจำกขอบบ่อดนิหรอืเนินดนิถงึเขตทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งของบุคคลอื่น 

(๓) วธิกีำรป้องกนักำรพงัทลำยของดนิหรอืสิง่ปลูกสรำ้ง 

(๔) วธิกีำรใหค้วำมคุม้ครองและควำมปลอดภยัแก่คนงำนและบุคคลภำยนอก 

(๕) หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขอื่นในกำรขดุดนิหรอืถมดนิ 

 

มำตรำ ๗  ในกรณีทีไ่ดม้กีำรออกกฎกระทรวงก ำหนดเรื่องใดตำมมำตรำ ๖ แล้ว 
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ถอืปฏบิตัติำมกฎกระทรวงนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีตำมมำตรำ ๘ 

ในกรณีทีย่งัมไิดม้กีำรออกกฎกระทรวงก ำหนดเรื่องใดตำมมำตรำ ๖ ใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่มอี ำนำจออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ก ำหนดเรื่องนัน้ได้ 

ในกรณีที่ได้มีกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดเรื่องใดตำมวรรคสองแล้ว  
ถ้ำต่อมำมีกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดเรื่องนัน้ ให้ข้อก ำหนดของข้อบญัญัติท้องถิ่น 
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๑๗๑ 

ในส่วนที่ขดัหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอนัยกเลิก และให้ข้อก ำหนดของข้อบญัญัติ
ทอ้งถิน่ในส่วนทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดจ้นกว่ำจะมกีำรออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตำมมำตรำ ๘ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วนัที่กฎกระทรวงนี้  
ใชบ้งัคบั 

กำรยกเลิกข้อบญัญตัิท้องถิ่นตำมวรรคสำม ย่อมไม่กระทบกระเทอืนต่อกำร
ด ำเนินกำรทีไ่ดก้ระท ำไปแลว้โดยถูกตอ้งตำมขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ 

 

มำตรำ ๘  ในกรณีทีไ่ดม้กีำรออกกฎกระทรวงก ำหนดเรื่องใดตำมมำตรำ ๖ แลว้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบญัญัติท้องถิ่นในเรื่องนัน้ได้ ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นกำรออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ก ำหนดรำยละเอยีดในเรื่องนัน้เพิม่เตมิจำกที่
ก ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง โดยไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่ำว 

(๒) เป็นกำรออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ก ำหนดเรื่องนัน้ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวง
ดงักล่ำว เนื่องจำกมคีวำมจ ำเป็นหรอืมเีหตุผลพเิศษเฉพำะทอ้งถิน่ 

กำรออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตำม (๒) ใหม้ผีลใชบ้งัคบัไดเ้มื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกคณะกรรมกำรและไดร้บัอนุมตัจิำกรฐัมนตร ี

คณะกรรมกำรจะต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบใน
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตำม (๒) ใหเ้สรจ็ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ 
ถำ้ไม่ใหค้วำมเหน็ชอบใหแ้จง้เหตุผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ทรำบดว้ย 

ถำ้คณะกรรมกำรพจิำรณำขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ไม่เสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำตำม
วรรคสำม ใหถ้อืว่ำคณะกรรมกำรไดใ้หค้วำมเหน็ชอบในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้แลว้ และให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เสนอรฐัมนตรเีพื่อสัง่กำรต่อไป ถ้ำรฐัมนตรไีม่สัง่กำรภำยใน
สำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ ใหถ้อืว่ำรฐัมนตรไีดอ้นุมตัติำมวรรคสอง 

 

มำตรำ ๙  กำรแจง้หรอืกำรส่งค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตำมพระรำชบญัญตัิ
นี้ ใหท้ ำเป็นหนังสอืส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัใหผู้แ้จง้ ผูข้ดุดนิ ผูถ้มดนิ เจำ้ของ
ทีด่นิ หรอืตวัแทน แลว้แต่กรณี ณ ภูมลิ ำเนำของผูน้ัน้ หรอืจะท ำเป็นหนังสอืและใหบุ้คคล
ดงักล่ำวลงลำยมอืชื่อรบัแทนกำรส่งทำงไปรษณียก์ไ็ด ้

ในกรณีทีไ่ม่อำจด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได ้ใหปิ้ดประกำศส ำเนำหนังสอืแจ้ง
หรอืค ำสัง่ แลว้แต่กรณี ไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้ำ่ย ณ บรเิวณทีม่กีำรขดุดนิหรอืถมดนิ 
และใหถ้อืว่ำผูแ้จง้ ผูขุ้ดดนิ ผูถ้มดนิ เจำ้ของทีด่นิ หรอืตวัแทน ไดท้รำบค ำสัง่นัน้ เมื่อพน้
ก ำหนดเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดม้กีำรปิดประกำศดงักล่ำว 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๗๒ 

มำตรำ ๑๐  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัิ
นี้  แ ล ะ มี อ ำ น ำ จ อ อ ก กฎก ร ะ ท ร ว ง ก ำ ห นด ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย 
ไม่ เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  และก ำหนดกิจกำรอื่นเพื่อปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

หมวด ๑ 

คณะกรรมกำรกำรขดุดนิและถมดนิ 

   
 

มำตรำ ๑๑  ใหม้คีณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรกำรขดุดนิและ
ถมดนิ” ประกอบดว้ยอธบิดกีรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง*เป็นประธำนกรรมกำร ผูแ้ทนกรม
ทรพัยำกรธรณี ผูแ้ทนกรมทีด่นิ ผูแ้ทนกรมพฒันำทีด่นิ ผูแ้ทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
ผูแ้ทนกรมศลิปำกร ผูแ้ทนส ำนักนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม* 
ผู้แทนกรมกำรผงัเมอืง ผู้แทนสภำวศิวกร และผู้แทนสภำสถำปนิกแห่งละหนึ่งคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒอิีกไม่เกินสี่คนซึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นกรรมกำร และให้หวัหน้ำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรควบคุมอำคำร กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง* เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มำตรำ ๑๒  ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) ใหค้ ำแนะน ำในกำรออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๖ 

(๒) ใหค้ ำแนะน ำแก่เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ในกำรปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
(๓) พจิำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ ตำมมำตรำ ๓๔ วรรคสอง 

(๔) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีร่ฐัมนตรมีอบหมำย 

 

มำตรำ ๑๓  กรรมกำรซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้มวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสำมปี 

ในกรณีมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรในระหว่ำงทีก่รรมกำรซึ่งแต่งตัง้ไวแ้ล้วยงัมวีำระ
อยู่ในต ำแหน่งไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตัง้เพิม่ขึน้หรอืแต่งตัง้แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้ผู้ไดร้บั
กำรแต่งตัง้นัน้อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัวำระทีเ่หลอือยู่ของกรรมกำรซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้นัน้ 

กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รบัแต่งตัง้อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองครำว
ตดิต่อกนั 

มำตรำ ๑๔  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๓ กรรมกำร
ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลำย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๗๓ 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีก่ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

 

มำตรำ ๑๕  กำรประชุมของคณะกรรมกำรตอ้งมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกวำ่
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ใน  
ที่ประชุมหรือไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง 
เป็นประธำนในทีป่ระชุม 

กำรวนิิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก กรรมกำรคนหนึ่งใหม้เีสยีง
หนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๑๖  คณะกรรมกำรมอี ำนำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อพจิำรณำ หรอื
ปฏิบตัิกำรตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย ตลอดจนเชญิบุคคลใด ๆ มำให้ขอ้เท็จจรงิ 
ค ำอธบิำย ค ำแนะน ำหรอืควำมเหน็ได ้

ใหน้ ำมำตรำ ๑๕ มำใชบ้งัคบัแก่กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรโดยอนุโลม 

 

หมวด ๒ 

กำรขดุดนิ 

   
 

มำตรำ ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะท ำกำรขุดดนิโดยมคีวำมลกึจำกระดบัพื้นดนิเกนิ
สำมเมตรหรอืมพีืน้ทีป่ำกบ่อดนิเกนิหนึ่งหมื่นตำรำงเมตร หรอืมคีวำมลกึหรอืพืน้ทีต่ำมที่
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนด ให้แจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบที่ 
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ก ำหนดโดยยื่นเอกสำรแจง้ขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 

(๑) แผนผงับรเิวณทีป่ระสงคจ์ะท ำกำรขดุดนิ 

(๒) แผนผงัแสดงเขตทีด่นิและทีด่นิบรเิวณขำ้งเคยีง 

(๓) รำยกำรทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๖ 

(๔) วธิกีำรขดุดนิและกำรขนดนิ 

(๕) ระยะเวลำท ำกำรขดุดนิ 

(๖) ชื่อผูค้วบคุมงำนซึง่จะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัติำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(๗) ทีต่ัง้ส ำนักงำนของผูแ้จง้ 

(๘) ภำระผกูพนัต่ำง ๆ ทีบุ่คคลอื่นมส่ีวนไดเ้สยีเกีย่วกบัทีด่นิทีจ่ะท ำกำรขดุดนิ 
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๑๗๔ 

(๙) เอกสำรและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำ 

ถำ้ผูแ้จง้ไดด้ ำเนินกำรตำมทีร่ะบุไวใ้นวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแลว้ ใหเ้จำ้พนักงำน
ท้องถิ่นออกใบรบัแจง้ตำมแบบทีเ่จำ้พนักงำนท้องถิน่ก ำหนดเพื่อเป็นหลกัฐำนกำรแจง้
ใหแ้ก่ผูน้ัน้ภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ และใหผู้แ้จง้เริม่ต้นท ำกำรขุดดนิตำมทีไ่ด้
แจง้ไวไ้ดต้ัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัใบรบัแจง้ 

ถ้ำกำรแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่แจง้ใหแ้ก้ไขใหถู้กตอ้ง
ภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่มกีำรแจ้งตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 
เจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ให้เจ้ำพนักงำน
ทอ้งถิน่มอี ำนำจออกค ำสัง่ใหก้ำรแจง้ตำมวรรคหนึ่งเป็นอนัสิน้ผล 

ถ้ำผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมวรรคสำม ใหเ้จำ้พนักงำน
ทอ้งถิน่ออกใบรบัแจง้ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภำยในสำมวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ทีถู่กตอ้ง 

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๘  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เก็บได้ตำมมำตรำ ๑๗ วรรคห้ำ  
ใหเ้ป็นรำยไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งทอ้งทีท่ีม่กีำรขดุดนินัน้ 

 

มำตรำ ๑๙  ในระหว่ำงกำรขุดดนิ ผู้ขุดดนิตำมมำตรำ ๑๗ ต้องเก็บใบรบัแจง้
แผนผัง บริเวณและรำยกำรไว้ที่สถำนที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงำน
เจำ้หน้ำทีต่รวจดไูด ้

ถ้ำใบรับแจ้งช ำรุด สูญหำย หรือถูกท ำลำยในสำระส ำคัญ ให้ผู้ขุดดินตำม 
มำตรำ ๑๗ ขอรบัใบแทนใบรบัแจง้ต่อเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่
ทรำบถงึกำรช ำรุดสญูหำยหรอืถูกท ำลำยดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๒๐  ผู้ขุดดินตำมมำตรำ ๑๗ ต้องท ำกำรขุดดินให้ถูกต้องตำม
กฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๖ 

 

มำตรำ ๒๑  ผูขุ้ดดนิตำมมำตรำ ๑๗ ต้องควบคุมลูกจำ้งหรอืตวัแทนใหป้ฏิบตัิ
ตำมมำตรำ ๒๐ และต้องรับผิดในกำรกระท ำของลูกจ้ำงหรือตัวแทนซึ่งได้กระท ำใน
ทำงกำรทีจ่ำ้งหรอืตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
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๑๗๕ 

มำตรำ ๒๒  กำรได้รับใบรับแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๑๗  
ไม่เป็นเหตุคุ้มครองกำรขุดดนิที่ได้ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อทรพัย์สนิของบุคคลหรือ  
ต่อสภำพแวดลอ้ม ผูข้ดุดนิไม่ว่ำจะเป็นเจำ้ของทีด่นิ ผูค้รอบครองทีด่นิ ลูกจำ้งหรอืตวัแทน 
ต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรนั ้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิด 
ตำมกฎหมำย 

 

มำตรำ ๒๓  กำรขุดบ่อน ้ำใช้ที่มีพื้นที่ปำกบ่อไม่เกินสี่ตำรำงเมตร ผู้ขุดดิน 
ไม่ตอ้งแจง้ต่อเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๒๔  กำรขุดดนิโดยมคีวำมลกึจำกระดบัพืน้ดนิไม่เกนิสำมเมตร เมื่อจะ
ขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่ำสองเท่ำของควำมลกึของบ่อดนิที่จะ 
ขดุดนิ ตอ้งจดักำรป้องกนักำรพงัทลำยของดนิตำมวสิยัทีค่วรกระท ำ 

 

มำตรำ ๒๕  ในกำรขุดดนิ ถ้ำพบโบรำณวตัถุ ศลิปวัตถุ ซำกดกึด ำบรรพ ์หรอื
แร่ที่มคีุณค่ำทำงเศรษฐกิจหรอืทำงกำรศกึษำในด้ำนธรณีวทิยำ ให้ผู้ขุดดนิตำมมำตรำ 
๑๗ มำตรำ ๒๓ หรอืมำตรำ ๒๔ หยุดกำรขุดดนิในบรเิวณนัน้ไวก้่อนแล้วรำยงำนใหเ้จำ้
พนักงำนท้องถิ่นทรำบภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัทีพ่บ และให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจง้ให้
กรมศลิปำกรหรอืกรมทรพัยำกรธรณี แล้วแต่กรณี ทรำบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี้ ใหผู้ขุ้ดดนิ
ปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

หมวด ๓ 

กำรถมดนิ 

   
 

มำตรำ ๒๖  ผู้ใดประสงค์จะท ำกำรถมดินโดยมคีวำมสูงของเนินดินเกินกว่ำ
ระดบัที่ดนิต่ำงเจ้ำของที่อยู่ขำ้งเคยีง และมพีื้นที่ของเนินดนิไม่เกินสองพนัตำรำงเมตร 
หรือมีพื้นที่ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนด ต้องจัดให้มีกำรระบำยน ้ ำ 
เพยีงพอทีจ่ะไม่ก่อใหเ้กดิควำมเดอืดรอ้นแก่เจำ้ของทีด่นิทีอ่ยู่ขำ้งเคยีงหรอืบุคคลอื่น 

พื้นที่ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิน่ประกำศก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพนั
ตำรำงเมตร 

กำรถมดนิที่มพีืน้ทีเ่กินสองพนัตำรำงเมตร หรอืมพีื้นที่เกินกว่ำทีเ่จ้ำพนักงำน
ทอ้งถิน่ประกำศก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง นอกจำกจะตอ้งจดัใหม้กีำรระบำยน ้ำตำมวรรคหนึ่ง 
ตอ้งแจง้กำรถมดนินัน้ต่อเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตำมแบบทีเ่จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ก ำหนด 
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๑๗๖ 

ถำ้ผูแ้จง้ไดด้ ำเนินกำรตำมทีร่ะบุไวใ้นวรรคสำมโดยถูกต้องแลว้ ใหเ้จำ้พนักงำน
ทอ้งถิน่ออกใบรบัแจง้ตำมแบบทีเ่จ้ำพนักงำนทอ้งถิน่ก ำหนด เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรแจ้ง
ใหแ้ก่ผูน้ัน้ภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ และใหผู้้แจง้เริม่ต้นท ำกำรถมดนิตำมทีไ่ด้
แจ้งไว้ได้ตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัใบรบัแจง้ ให้น ำบทบญัญตัมิำตรำ ๑๗ วรรคสำม วรรคสี่และ
วรรคหำ้ มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ และมำตรำ ๒๒ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๒๗  ผู้ถมดินตำมมำตรำ ๒๖ ต้องท ำกำรถมดินให้ถูกต้องตำม
กฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๖ 

 

มำตรำ ๒๘  ผูถ้มดนิตำมมำตรำ ๒๖ ต้องควบคุมลูกจำ้งหรอืตวัแทนใหป้ฏบิตัิ
ตำมมำตรำ ๒๗ และต้องรบัผิดในกำรกระท ำของลูกจ้ำงหรือตัวแทนซึ่งได้กระท ำใน
ทำงกำรทีจ่ำ้งหรอืตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

หมวด ๔ 

พนักงำนเจำ้หน้ำที ่
   

 

มำตรำ ๒๙  ผูใ้ดไดร้บัควำมเสยีหำยหรอืมเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่ำอำจไดร้บัควำม
เสยีหำยจำกกำรขดุดนิหรอืถมดนิอนัไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๒๐ มำตรำ ๒๔ หรอืมำตรำ ๒๗ 
มสีทิธริอ้งขอใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่สัง่ใหห้ยุดกำรขดุดนิหรอืถมดนินัน้ได้ 

เมื่อได้รับค ำร้องขอตำมวรรคหนึ่ง ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นสัง่ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำทีเ่ขำ้ไปตรวจสอบสถำนทีขุ่ดดนิหรอืถมดนิและรำยงำนต่อเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ 
ถ้ำเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่เหน็ว่ำควำมเสยีหำยไดเ้กดิขึน้หรอือำจเกดิขึน้จำกกำรขดุดนิหรอื
ถมดนินัน้ ใหม้อี ำนำจออกค ำสัง่เป็นหนังสอืสัง่ใหผู้ข้ดุดนิ ผูถ้มดนิ หรอืเจำ้ของทีด่นิหยุด
กำรขุดดนิหรอืถมดิน หรอืจดักำรป้องกนัควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึ้นหรือจดักำรแก้ไข 
กำรขดุดนิหรอืถมดนินัน้ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำนี้ ให้หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำน
ทอ้งถิน่มอบหมำยดว้ย 

 

มำตรำ ๓๐  พนักงำนเจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจเขำ้ไปตรวจสอบสถำนทีท่ีม่กีำรขุดดนิ
ตำมมำตรำ ๑๗ หรอืกำรถมดนิตำมมำตรำ ๒๖ ว่ำได้ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัินี้หรอื
กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่หรอืประกำศทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตันิี้หรอืไม ่ ทัง้นี้ 
ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตกหรือในระหว่ำงเวลำท ำกำร และให้ 
ผูข้ดุดนิ ผูถ้มดนิ หรอืตวัแทน หรอืเจำ้ของทีด่นิอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
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๑๗๗ 

 

มำตรำ ๓๑  ในกรณีทีพ่นักงำนเจำ้หน้ำทีเ่หน็ว่ำกำรขุดดนิหรอืกำรถมดนิไดก้่อ
หรอือำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อทรพัย์สนิของบุคคลอื่น ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีร่ำยงำน
ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้มคี ำสัง่ให้ผู้ขุดดนิ ผู้ถมดนิ หรอืเจ้ำของที่ดนิหยุดกำรขุดดิน
หรือกำรถมดิน หรือจัดกำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น หรือจัดกำรแก้ไข 
กำรขุดดนิหรอืกำรถมดนินัน้ แล้วแต่กรณี และใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มอี ำนำจออกค ำสัง่
เป็นหนังสอืตำมทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็นเพื่อป้องกนัหรอืระงบัควำมเสยีหำยนัน้ได้ 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีค ำสัง่เป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน  
ผูถ้มดนิหรอืเจำ้ของทีด่นิหยุดกำรขุดดนิหรอืกำรถมดนิ หรอืจดักำรป้องกนัควำมเสยีหำย
ที่อำจเกิดขึ้นหรือจัดกำรแก้ไขกำรขุดดินหรือถมดินนั ้นตำมที่ เห็นว่ำจ ำเป็นได้  
แล้วรำยงำนใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ทรำบทนัท ีถ้ำเจ้ำพนักงำนทอ้งถิน่เหน็ชอบดว้ยกบั
ค ำสัง่ของพนักงำนเจำ้หน้ำที ่ให้เจ้ำพนักงำนทอ้งถิ่นมหีนังสอืภำยในเจด็วนันับแต่วนัที่
พนักงำนเจำ้หน้ำทีไ่ดม้คี ำสัง่สัง่ใหบุ้คคลดงักล่ำวปฏบิตัติำมค ำสัง่ของพนักงำนเจำ้หน้ำที ่
และใหถ้อืว่ำค ำสัง่ของพนักงำนเจำ้หน้ำทีเ่ป็นค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่มำตัง้แต่ตน้ 

ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่มีหนังสือสัง่ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง  
ใหค้ ำสัง่ของพนักงำนเจำ้หน้ำทีเ่ป็นอนัสิน้ผล 

 

มำตรำ ๓๒  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ พนักงำนเจำ้หน้ำทีต่อ้ง
แสดงบตัรประจ ำตวัพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

บตัรประจ ำตวัพนักงำนเจำ้หน้ำที ่ใหเ้ป็นไปตำมแบบทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๓๓  ในกำรปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่และ
พนักงำนเจำ้หน้ำทีเ่ป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

หมวด ๕ 

กำรอุทธรณ์ 

   
 

มำตรำ ๓๔  ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้ำของที่ดินผู้ใดไม่พอใจค ำสัง่ของ 
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตำมมำตรำ ๒๙ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๓๑ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง 
ใหม้สีทิธอิุทธรณ์ค ำสัง่ดงักล่ำวต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีท่รำบ
ค ำสัง่ 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผูอ้อกค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่งในฐำนะ
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ ใหอุ้ทธรณ์ค ำสัง่ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร 
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๑๗๘ 

กำรอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นกำรทุเลำกำรบงัคบัตำมค ำสัง่
ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ถ้ำผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลำกำรบังคับตำมค ำสัง่ของ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้ยื่นค ำขอทุเลำพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั
หรอืคณะกรรมกำรจะอนุญำตใหทุ้เลำโดยมเีงื่อนไขหรอืไม่กไ็ด ้หรอืจะสัง่ใหว้ำงเงนิหรอื
หลกัทรพัยป์ระกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้กไ็ด ้

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัหรือคณะกรรมกำร แล้วแต่กรณี พิจำรณำค ำวินิจฉัย
อุทธรณ์ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ 

ค ำวนิิจฉยัของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืคณะกรรมกำรใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

หมวด ๖ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๓๕  ผูใ้ดท ำกำรขดุดนิตำมมำตรำ ๑๗ หรอืท ำกำรถมดนิตำมมำตรำ ๒๖ 
วรรคสำม โดยไม่ไดร้บัใบรบัแจง้จำกเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตำมมำตรำ ๑๗ วรรคสอง หรอื
มำตรำ ๒๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรบัไม่เกิน  
หำ้หมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

หำกกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ำมขุดดินหรือถมดินตำม  
มำตรำ ๖ (๑) ผูน้ัน้ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอื
ทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๓๖  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๒๐ หรอืมำตรำ ๒๗ ตอ้งระวำงโทษปรบั
ไม่เกินสำมหมื่นบำทและปรับเป็นรำยวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบำทตลอดเวลำที่ 
ยงัไม่ปฏบิตัติำม 

 

มำตรำ ๓๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๔ และมำตรำ ๒๖ วรรคหนึ่ง  
ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท 

 

มำตรำ ๓๘  ผู้ใดขดัขวำงหรอืไม่อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรแก่พนักงำน
เจำ้หน้ำทีใ่นกำรปฏบิตักิำรตำมมำตรำ ๓๐ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสองพนับำท 

 

มำตรำ ๓๙  ผูขุ้ดดนิผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๒๕ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิ
หนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 
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๑๗๙ 

มำตรำ ๔๐  ผู้ใดได้รบัค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้หยุดกำรขุดดินหรือ  
กำรถมดนิตำมมำตรำ ๒๙ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๓๑ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ไม่ปฏบิตัิ
ตำมค ำสัง่นัน้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิหำ้หมื่นบำท หรอืทัง้จ ำ
ทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๔๑  ผู้ใดได้รบัค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้จดักำรป้องกนัควำม
เสยีหำยที่อำจเกิดขึ้นหรอืจดักำรแก้ไขกำรขุดดนิหรอืถมดนิตำมมำตรำ ๒๙ วรรคสอง 
หรอืมำตรำ ๓๑ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่นัน้ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิ
สำมหมื่นบำทและปรบัเป็นรำยวนัอกีวนัละไม่เกนิหำ้รอ้ยบำท ตลอดเวลำทีไ่ม่ปฏบิตัติำม 

 

มำตรำ ๔๒  บรรดำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้นอกจำกมำตรำ ๓๕ วรรคสอง 
ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่หรอืผูซ้ึง่เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่มอบหมำยมอี ำนำจเปรยีบเทยีบปรบั
ผูต้้องหำได ้เมื่อผูต้้องหำไดช้ ำระค่ำปรบัตำมจ ำนวนทีเ่ปรยีบเทยีบภำยในสำมสบิวนัแลว้
ใหถ้อืว่ำคดเีลกิกนัตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

 

มำตรำ ๔๓๒  ในกรณีทีผู่ก้ระท ำควำมผดิเป็นนิตบิุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผดิ
ของนิติบุคคลนัน้เกิดจำกกำรสัง่กำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จดักำร หรือ
บุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของนิตบิุคคลนัน้ หรอืในกรณีทีบุ่คคลดงักล่ำวมี
หน้ำทีต่้องสัง่กำรหรอืกระท ำกำรและละเวน้ไม่สัง่กำรหรอืไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุใหน้ิติ
บุคคลนัน้กระท ำควำมผดิ ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวส้ ำหรบัควำมผดินัน้ ๆ ดว้ย 

 

มำตรำ ๔๔  ในกรณีที่มีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้ถือว่ำ
เจำ้ของอสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ใกลช้ดิหรอืตดิต่อกบัทีด่นิทีม่กีำรกระท ำควำมผดิเกดิขึน้และ
ไดร้บัควำมเสยีหำย เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผดินัน้ เป็นผูเ้สยีหำยตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
วธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

 

  

 
๒ มำตรำ ๔๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติแก้ไขเพิม่เติมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่

เกีย่วกบัควำมรบัผดิในทำงอำญำของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๘๐ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๔๕  ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นตำมพระรำชบญัญัตินี้อยู่ก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้มีผลใช้บงัคบัในท้องที่ใด  
ให้ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๗ หรือมำตรำ ๒๖ แล้วแต่กรณี ภำยในสิบห้ำวนันับแต่วนัที่
พระรำชบญัญตันิี้มผีลใชบ้งัคบัในทอ้งทีน่ัน้ และเมื่อไดด้ ำเนินกำรแล้วใหถ้อืว่ำผูน้ั ้นไดร้บั
ใบรบัแจง้ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๘๑ 

อตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำย 

   
 

ค่ำธรรมเนียม 

(๑) ค่ำธรรมเนียมใบรบัแจง้กำรขดุดนิหรอืถมดนิ ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บำท 

(๒) ค่ำคดัส ำเนำหรอืถ่ำยเอกสำร หน้ำละ  ๕ บำท 

 

ค่ำใชจ้่ำย 

(๑) ค่ำพำหนะเดนิทำงไปตรวจสอบสถำนที ่ ให้จ่ำยเท่ำที่จ ำเป็นและใช้
ขดุดนิหรอืถมดนิ จ่ำยไปจรงิ 

 

(๒) ค่ำเบีย้เลีย้งในกำรเดนิทำงไปตรวจสอบ ให้จ่ำยเท่ำที่จ ำเป็นตำม
สถำนทีข่ดุดนิหรอืถมดนิ ระเบยีบของทำงรำชกำร 

แก่ผูไ้ปท ำงำนเท่ำอตัรำ 

ของทำงรำชกำร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๘๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีปั่จจุบนัมกีำรขดุดนิ
เพื่อน ำดินไปถมพื้นที่ที่ท ำกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศยัหรือเพื่อกิจกำรอื่นอย่ำงกว้ำงขวำง  
แต่กำรขุดดินหรือถมดินดังกล่ำวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตำมหลักวิชำกำรจึงอำจ
ก่อใหเ้กดิอนัตรำยแก่ทรพัย์สนิและควำมปลอดภยัของประชำชนได ้สมควรใหม้กีฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรขดุดนิและถมดนิเพื่อใหก้ำรขดุดนิหรอืถมดนิในเขตเทศบำล กรุงเทพมหำนคร 
เมืองพัทยำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตำมที่กฎหมำยโดยเฉพำะจัดตัง้ขึ้น  
ซึง่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนดในรำชกจิจำนุเบกษำ และบรเิวณทีม่ี
พระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บงัคบักฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร เขตผงัเมอืงรวมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง และในท้องที่อื่นที่ร ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ประกำศก ำหนด เป็นไปโดยถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำร  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๙  ในพระรำชบญัญตักิำรขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหแ้ก้ไขค ำว่ำ 
“กรมโยธำธกิำร” เป็น “กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง” ค ำว่ำ “อธบิดกีรมโยธำธกิำร” เป็น 
“อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง” และค ำว่ำ “ผู้แทนส ำนักงำนนโยบำยและแผน
สิง่แวดลอ้ม” เป็น “ผูแ้ทนส ำนักนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม” 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้ส่วนรำชกำรขึน้ใหม่โดยมี
ภำรกิจใหม่ ซึ่งได้มกีำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำที่ของ 
ส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว  
และเนื่องจำกพระรำชบญัญตัิดงักล่ำวได้บญัญตัิให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 
รฐัมนตรผีูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบญัญตัิต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับอ ำนำจหน้ำที่ที่โอนไปด้วย  
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกักำรทีป่รำกฏในพระรำชบญัญตัแิละพระรำชกฤษฎกีำ
ดงักล่ำว  จงึสมควรแก้ไขบทบญัญตัิของกฎหมำยใหส้อดคล้องกบักำรโอนส่วนรำชกำร 

 
๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๘๓ 

เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งมคีวำมชดัเจนในกำรใชก้ฎหมำยโดยไม่ต้องไปคน้หำในกฎหมำยโอน
อ ำนำจหน้ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มกีำรโอนภำรกิจของส่วนรำชกำรหรอืผู้รบัผิดชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมำย
ให้มีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รัฐมนตรี ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ของ 
ส่วนรำชกำรใหต้รงกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที ่และเพิม่ผูแ้ทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำร
ใหต้รงตำมภำรกจิทีม่กีำรตดัโอนจำกส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่ รวมทัง้
ตดัส่วนรำชกำรเดมิทีม่กีำรยุบเลกิแล้ว ซึ่งเป็นกำรแก้ไขใหต้รงตำมพระรำชบญัญตัิและ
พระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐๔ 
 

มำตรำ ๒   พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๘๕ และ
มำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” เป็น 
“นำยกรฐัมนตร”ี ในพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระรำชบญัญัติมหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ อนัเป็นกำร
คลำดเคลื่อนและก่อให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติอย่ำงมำก สมควรแก้ไขให้ถูกต้อง   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑๕ 

 

มำตรำ ๒   พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 
๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒๗ ก/หน้ำ ๑๗/๑๘ มถิุนำยน ๒๕๕๐ 
๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๑๓๗ ก/หน้ำ ๒๒/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๘๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๑๔ และ
มำตรำ ๑๔๐ แห่งพระรำชกฤษฎีกำโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บญัญตัใิหโ้อนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องส ำนักรฐัวสิำหกจิและหลกัทรพัยข์องรฐั 
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ไปเป็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ  กระทรวงกำรคลัง  และโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของ 
กองอำชีวอนำมัย กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ไปเป็นของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสำธำรณสุข แต่เนื่องจำกพระรำชกฤษฎีกำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบักำร
โอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรดงักล่ำว จึงสมควรแก้ไขเพิม่เติม 
มำตรำ ๔๙ และมำตรำ ๙๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับ 
กำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้สอดคล้องกัน  จึงจ ำเป็นต้องตรำ 
พระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

พระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยทีเ่กีย่วกบัควำมรบัผดิในทำงอำญำ
ของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๖ 
 

มำตรำ ๒   พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีศ่ำลรฐัธรรมนูญ
ได้มคี ำวนิิจฉัยว่ำพระรำชบญัญตัิขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๔ 
เฉพำะในส่วนทีส่นันิษฐำนใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำร หรอืบุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบใน
กำรด ำเนินงำนของนิตบิุคคลนัน้ ตอ้งรบัโทษทำงอำญำร่วมกบักำรกระท ำควำมผดิของนติิ
บุคคล โดยไม่ปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำหรือเจตนำประกำรใดอันเกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผดิของนิตบิุคคลนัน้ ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 
๒๕๕๐ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง เป็นอนัใช้บงัคบัไม่ได้ตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัร

 
๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๘ ก/หน้ำ ๑/๑๑ กุมภำพนัธ ์๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๘๕ 

ไทย พุทธศกัรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖ และต่อมำศำลรฐัธรรมนูญได้มคี ำวนิิจฉัยในลกัษณะ
ดังกล่ำวท ำนองเดียวกัน คือ พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๗๔ 
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.  ๒๕๔๔ มำตรำ ๗๘ 
พระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ. ๒๕๐๙ มำตรำ ๒๘/๔ และพระรำชบัญญัติปุ๋ ย  
พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง เป็นอนัใช้บงัคบัไม่ได้ตำมรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖  ดังนัน้ เพื่อแก้ไขบทบญัญัติของ
กฎหมำยดงักล่ำวและกฎหมำยอื่นทีม่บีทบญัญตัิในลกัษณะเดยีวกนัมใิหข้ดัหรอืแยง้ต่อ
รฐัธรรมนูญ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๘๖ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรพนัน 

พุทธศกัรำช ๒๔๗๘ 

   
 

ในพระปรมำภไิธยสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัอำนันทมหดิล 

คณะผูส้ ำเรจ็รำชกำรแทนพระองค ์

(ตำมประกำศประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ลงวนัที ่๒๐ สงิหำคม พุทธศกัรำช ๒๔๗๘) 
น.อ. อำทติยท์พิอำภำ ร.น. 

เจำ้พระยำยมรำช 

พล.อ. เจำ้พระยำพชิเยนทรโยธนิ 

ตรำไว ้ณ วนัที ่๓๑ มกรำคม พทุธศกัรำช ๒๔๗๘ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

โดยที่สภำผู้แทนรำษฎรลงมตวิ่ำ สมควรเพิม่เติมและรวบรวมพระรำชบญัญตัิ
กำรพนันเสยีใหม่ 

 

จงึมพีระบรมรำชโองกำรใหต้รำพระรำชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค ำแนะน ำและยนิยอม
ของสภำผูแ้ทนรำษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้ใหเ้รยีกว่ำ “พระรำชบญัญตักิำรพนัน พุทธศกัรำช 
๒๔๗๘” 

 

มำตรำ ๒๑  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ตัง้แต่วนัใช้พระรำชบญัญัตินี้ให้ยกเลิกพระรำชบญัญัติกำรพนัน  
พ.ศ. ๒๔๗๓ และกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ซึ่ งมีควำมขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระรำชบญัญตันิี้ เวน้แต่ควำมในมำตรำ ๘๕๓, ๘๕๔ และ ๘๕๕ แห่งประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย ์

 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๕๒/-/หน้ำ ๑๙๗๘/๑ กุมภำพนัธ ์๒๔๗๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๘๗ 

มำตรำ ๔๒  ห้ำมมิให้อนุญำตจดัให้มี หรือเข้ำเล่น หรือเข้ำพนันในกำรเล่น 
อนัระบุไวใ้นบญัช ีก. ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ หรอืกำรเล่นซึง่มลีกัษณะคล้ำยกนั หรอืกำรเล่น
อนัร้ำยแรงอื่นใด ซึ่งรฐัมนตรเีจ้ำหน้ำที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิม่เติมห้ำมไว้ แต่เมื่อ
รฐับำลพจิำรณำเห็นว่ำ ณ สถำนที่ใดสมควรจะอนุญำตภำยใต้บงัคบัเงื่อนไขใด ๆ ใหม้ี
กำรเล่นชนิดใดกอ็นุญำตไดโ้ดยออกพระรำชกฤษฎกีำ 

กำรเล่นอนัระบุไวใ้นบญัช ีข. ท้ำยพระรำชบญัญตันิี้ หรอืกำรเล่นซึ่งมลีกัษณะ
คล้ำยกัน หรือกำรเล่นอื่นใดซึ่งรฐัมนตรีเจ้ำหน้ำที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิม่เติมไว้  
จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทำงน ำมำซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จ ัดโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  
ได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำตเห็นสมควรและออก
ใบอนุญำตให ้หรอืมกีฎกระทรวงอนุญำตใหจ้ดัขึน้โดยไม่ตอ้งมใีบอนุญำต๓ 

ในกำรเล่นอันระบุไว้ในวรรค ๒ ข้ำงต้นนั ้นจะพนันกันได้เฉพำะเมื่อได้มี
ใบอนุญำตใหจ้ดัมขีึน้หรอืมกีฎกระทรวงอนุญำตใหจ้ดัขึน้ไดโ้ดยไม่ตอ้งมใีบอนุญำต 

กำรเล่นหมำยเลข ๕ ถงึ ๑๕ ในบญัช ีข. หรอืกำรเล่นซึง่มลีกัษณะคลำ้ยกนั หรอื
กำรเล่นอื่นใดซึ่งรฐัมนตรเีจำ้หน้ำทีไ่ด้ออกกฎกระทรวงระบุเพิม่เตมิไวน้ัน้ จะให้รำงวลัตี

 
๒ กำรเล่นแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่กำรเล่นกำรพนันตำมพระรำชบัญญัติกำรพนันฯ (ควำมเห็น

คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๙/๒๕๒๙) 
กรมสรรพำกรมไิด้เป็นเจ้ำมอืหรอืผู้จ ำหน่ำยตัว๋ภำพยนตร์ และผู้ดูภำพยนตร์ก็มไิด้เป็น  

ผู้เล่นและมไิด้เป็นผู้เสี่ยงต่อกำรเสยีเงนิซื้อตัว๋เข้ำดูภำพยนตร์ จึงไม่อำจถือได้ว่ำวธิีกำรตำมระเบียบ 
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงนิรำงวลัจำกตัว๋มหรสพประเภทภำพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นกำรพนันตำมกฎหมำย  
ว่ำดว้ยกำรพนัน (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๘๔/๒๕๑๘) 

กำรออกใบอนุญำตให้จัดให้มีกำรเล่นกำรพนันไพ่โป๊กเกอร์ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรสอบสวนและนิตกิำรจะออกใบอนุญำตได้ต้องได้รบัอนุญำตจำกอธิบดีกรมกำร
ปกครองเสยีก่อนตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบญัญัติกำรพนันฯ ประกอบกบัข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง 
ฉบบัที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรพนันฯ  อย่ำงไรก็ตำม แมเ้ป็นกรณีที่
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำรไม่เห็นสมควรใหจ้ดัให้มกีำรเล่นกำรพนัน ผู้อ ำนวยกำรฯ  
ก็จะไม่ออกค ำสัง่ไม่อนุญำตเสียเอง แต่จะเสนอเรื่องให้อธิบดีกรมกำรปกครองพิจำรณำอนุมัติ 
ค ำสัง่ไม่อนุญำตเสียก่อนเสมอ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๓/๒๕๕๒) 

๓ กำรจดัใหม้กีำรเล่นตู้เกมไฟฟ้ำเพื่อน ำมำซึ่งผลประโยชน์แก่ผูจ้ดัถอืเป็นกำรพนัน จะกระท ำได้
ต่อเมื่อรฐัมนตรหีรอืเจำ้พนักงำนผูอ้อกใบอนุญำตออกใบอนุญำตให ้หรอืมกีฎกระทรวงอนุญำตใหจ้ดัขึ้นโดย
ไม่ต้องมใีบอนุญำต ตำมมำตรำ ๔ วรรคสอง เท่ำนัน้  อนึ่ง กำรได้และเสยีประโยชน์อนัเป็นสำระส ำคญัของ
กำรพนันนัน้ไม่ได้หมำยควำมว่ำเมื่อน ำกำรได้และเสยีประโยชน์มำหกักลบกนัแล้วผู้เล่นจะต้องมโีอกำส 
ไดป้ระโยชน์มำกกว่ำทีเ่สยีไป (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔/๒๕๔๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๘๘ 

รำคำเป็นเงนิไม่ได ้และหำ้มมใิหผู้ใ้ดรบัรำงวลัทีใ่หไ้ปแล้วกลบัคนื หรอืรบัซื้อหรอืแลกเปลีย่น
รำงวลันัน้ในสถำนงำนหรอืกำรเล่นหรอืบรเิวณต่อเนื่องในระหว่ำงมงีำนหรอืกำรเล่น 

 

มำตรำ ๔ ทว๔ิ  ในกำรเล่นอื่นใดนอกจำกทีก่ล่ำวในมำตรำ ๔ จะพนันกนัหรอืจะ
จดัใหม้เีพื่อใหพ้นันกนัไดเ้ฉพำะกำรเล่นทีร่ะบุชื่อและเงือ่นไขไวใ้นกฎกระทรวง 

ค ำว่ำ “กำรเล่น” ในวรรคก่อน ให้หมำยควำมรวมตลอดถึงกำรทำยและ 
กำรท ำนำยดว้ย 

 

มำตรำ ๕๕  ผู้ใดจดัให้มกีำรเล่น ซึ่งตำมปกติย่อมพนันเอำเงนิหรือทรพัย์สนิ 
อย่ำงอื่นแก่กนั ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำผูน้ัน้จดัใหม้ขีึน้เพื่อน ำมำซึ่งผลประโยชน์แห่งตน 
และผูใ้ดเขำ้เล่นอยู่ดว้ยกใ็หส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำผูน้ัน้พนันเอำเงนิหรอืทรพัยส์นิอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๖  ผู้ใดอยู่ในวงกำรเล่นอนัขดัต่อบทแห่งพระรำชบญัญัตินี้ หรอืขดัต่อ
ขอ้ควำมในกฎกระทรวง หรอืใบอนุญำตซึ่งออกตำมพระรำชบญัญตันิี้ ให้สนันิษฐำนไว้
ก่อนว่ำผู้นัน้เล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพยีงแต่ดูกำรเล่นในงำนรื่นเรงิสำธำรณะ หรอืในงำน
นักขตัฤกษ์ หรอืในทีส่ำธำรณสถำน 

 

มำตรำ ๗  ใบอนุญำตทุกฉบบัตอ้งก ำหนด 

(๑) ลกัษณะขอ้จ ำกดัและเงือ่นไขของกำรเล่นพนันโดยชดัแจง้ 

(๒) สถำนที่ วนั เดอืน ปี และก ำหนดเวลำทีอ่นุญำตใหเ้ล่น ถ้ำเป็นใบอนุญำต
สลำกกนิแบ่ง สลำกกนิรวบ และสวปี ใหร้ะบุจ ำนวนสลำกทีจ่ะขำยกบัสถำนทีว่นัและเวลำ
ทีจ่ะออกดว้ย 

(๓) จ ำนวนบุคคลผู้จะเข้ำเล่นมีก ำหนดหรือไม่ และไม่ให้บุคคลอำยุต ่ำกว่ำ  
๒๐ ปีบรบิูรณ์หรอืไม่บรรลุนิตภิำวะเขำ้เล่นดว้ย เวน้แต่กำรเล่นตำมบญัช ีข. หมำยเลข ๑๖ 

 

 
๔ มำตรำ ๔ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๔) พุทธศกัรำช ๒๔๘๕ 
กำรน ำโทรศพัท์ระบบหมำยเลข ๑๙๐๐ มำใช้ในกำรทำยผลกฬีำและตอบปัญหำชงิรำงวลั

ถอืได้ว่ำเป็นกำรเล่นพนัน เมื่อในปัจจุบนัยงัไม่มกีฎกระทรวงก ำหนดใหส้ำมำรถเล่นพนันกนัได้ จงึเป็น
กำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔ ทว ิ(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๘๙/๒๕๔๕) 

๕ คณะกรรมกำรกำรกฬีำแห่งประเทศไทยชอบที่จะออกขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบใหเ้ยำวชนเขำ้
ฝึกสนุกเกอรโ์ดยมกี ำหนดเวลำ และไม่เรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำย ควบคุมมใิหม้กีำรเล่นกำรพนัน เมื่อเป็นเช่นนี้
แล้วกำรกีฬำแห่งประเทศไทยจึงไม่ต้องขออนุญำตหรือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรพนันฯ  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙/๒๕๔๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๘๙ 

มำตรำ ๘๖  กำรจดัให้มกีำรแถมพกหรอืรำงวลัด้วยกำรเสี่ยงโชค โดยวธิใีด ๆ 
ในกำรประกอบกิจกำรค้ำหรืออำชีพ จะต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนผู้ออก
ใบอนุญำตก่อนจงึจะท ำได ้

 

มำตรำ ๙๗  สลำกกินแบ่ง สลำกกินรวบ และสวปี หรอืกำรเล่นอย่ำงใดทีเ่สีย่ง
โชคใหเ้งนิหรอืประโยชน์อย่ำงอื่นแก่ผูเ้ล่นคนหนึ่งคนใดนัน้ ต้องส่งสลำกใหเ้จำ้พนักงำน 
ผูอ้อกใบอนุญำตประทบัตรำเสยีก่อน จงึน ำออกจ ำหน่ำยได ้

ถ้ำยังมิได้รับอนุญำตให้มีกำรเล่นที่กล่ำวไว้ในวรรคก่อน ห้ำมมิให้ประกำศ
โฆษณำหรอืชกัชวนโดยทำงตรงหรอืทำงออ้มใหบุ้คคลใด ๆ เขำ้ร่วมในกำรเล่นนัน้ 

 

มำตรำ ๙ ทว๘ิ  หำ้มมใิหผู้ใ้ดเสนอขำยหรอืขำยสลำกกนิแบ่งทีอ่อกจ ำหน่ำยตำม
มำตรำ ๙ และทีย่งัมไิดอ้อกรำงวลัเกนิกว่ำรำคำทีก่ ำหนดในสลำก 

 

มำตรำ ๙ ตร๙ี  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๙ ทว ิต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน 
หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๐  ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงกำรเล่นอันขัดต่อบทแห่ง
พระรำชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อควำมในกฎกระทรวงหรือใบอนุญำตซึ่งออกตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ใหร้บิเสยีทัง้สิน้ เวน้แต่ทรพัยส์นิซึง่มไิดเ้อำออกพนัน 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรเล่นนัน้ ใหศ้ำลมอี ำนำจรบิไดต้ำมกฎหมำยลกัษณะอำญำ 

ประกำศหรอืเอกสำรอย่ำงใด ๆ อนัมุ่งหมำยใหเ้ป็นกำรชกัชวนผูอ้ื่นใหเ้ข้ำเล่น
ดงักล่ำวไวใ้นมำตรำ ๙ วรรค ๒ นัน้ ต ำรวจหรอืกรมกำรอ ำเภอจะยดึและท ำลำยเสยีกไ็ด้ 

 
๖ กำรจดัรำยกำรโดยใหผู้้เข้ำร่วมรำยกำรไขกุญแจตำมตู้ที่ผูจ้ดัเตรยีมไว้เพื่อมโีอกำสได้รบั

รำงวลัโดยไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ซึ่งหำกมเีสยีงสตำรท์รถยนต์ดงัขึน้ผูไ้ขกุญแจจะได้รำงวลั เขำ้ลกัษณะ
เป็นกำรจัดให้มีรำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคในกำรประกอบกิจกำรค้ำซึ่งจะต้องได้ร ับอนุญำตจำก  
เ จ้ ำพนั ก ง ำนผู้ อ อก ใบอ นุญำตก่ อนจึ ง จ ะท ำ ได้  ( ค ว ำม เห็น คณะกรรม กำ รกฤษฎี ก ำ  : 
เรื่องเสรจ็ที ่๔๕๘/๒๕๔๐) 

๗ กำรที่ธนำคำรออมสนิแจกรูปภำพชุดต่ำง ๆ ที่มีหมำยเลขปรำกฏอยู่ในภำพให้แก่เด็ก 
ผูม้ำฝำกเงนิ เมื่อฝำกครบ ๑ ปี และมกีำรถอนเงนิทีฝ่ำกนัน้ไม่เกนิ ๑๐ ครัง้ จะมสีทิธถิูกรำงวลัทีธ่นำคำร
ออมสนิจะท ำกำรหมุน กำรกระท ำดงักล่ำวไม่เป็นกำรพนันประเภทสลำกกนิรวบ แต่เป็นกำรแถมพกโดย
วธิเีสีย่งโชคอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๐/๒๕๑๓) 

๘ มำตรำ ๙ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๙ มำตรำ ๙ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๙๐ 

ถ้ำประกำศหรอืเอกสำรนัน้ส่งทำงไปรษณีย์ถึงผู้รบัที่อยู่ในรำชอำณำจกัร เจ้ำพนักงำน
ไปรษณีย์จะยดึประกำศหรอืเอกสำรนัน้ไวก้ไ็ด ้แต่เจำ้พนักงำนไปรษณีย์ต้องแจง้ใหผู้ร้บั
ทรำบ ถ้ำผูร้บัมขีอ้โต้แยง้ว่ำประกำศหรอืเอกสำรนัน้มไิดเ้กี่ยวแก่กำรพนัน ผูร้บัจะน ำคดี
ไปฟ้องศำลภำยในก ำหนด ๑ เดอืน นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ควำมจำกเจำ้พนักงำนไปรษณีย์
ก็ได้ ถ้ำผู้รบัมิได้น ำคดีไปฟ้องศำลก็ดี หรือเมื่อศำลสัง่ยืนกำรยึดนัน้ก็ดี เจ้ำพนักงำน
ไปรษณียม์อี ำนำจท ำลำยประกำศหรอืเอกสำรทีย่ดึไวน้ัน้ได ้

แต่เจำ้พนักงำนไปรษณียจ์ะเปิดซองหรอืห่อออกดโูดยอำศยัอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมำยภำยนอกแสดงว่ ำ ในซองหรือในห่อนัน้มีสิ่งที่
จะตอ้งรบิและท ำลำยตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๑  เจำ้พนักงำนผูอ้อกใบอนุญำตมสีทิธจิะเรยีกใบอนุญำตคนืเมื่อมเีหตุ
สมควรเชื่อว่ำ ผูร้บัใบอนุญำตกระท ำกำรละเมดิพระรำชบญัญตันิี้  หรอืกฎกระทรวง หรอื
ใบอนุญำตซึง่ออกตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๒๑๐  ผูใ้ดจดัใหม้กีำรเล่น หรอืท ำอุบำยล่อ ช่วยประกำศโฆษณำหรอื
ชักชวนโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมให้ผู้อื่นเข้ำเล่นหรือเข้ำพนันในกำรเล่นซึ่งมิได้รับ
อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนหรือรบัอนุญำตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้ำเล่นหรือ  
เขำ้พนันในกำรเล่นอนัขดัต่อบทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ หรอืกฎกระทรวง หรอืขอ้ควำมใน
ใบอนุญำต ผูน้ัน้มคีวำมผดิต่อไปนี้ 

(๑) ถำ้เป็นควำมผดิในกำรเล่นตำมบญัช ีก. หมำยเลข ๑ ถงึหมำยเลข ๑๖ หรอื 
กำรเล่นตำมบัญชี ข. หมำยเลข ๑๖ เฉพำะสลำกกินรวบ หรือกำรเล่นซึ่งมีลักษณะ
คล้ำยกนันี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่ ๓ เดอืนขึ้นไปจนถึง ๓ ปี และปรบัตัง้แต่ ๕๐๐ 
บำท ขึน้ไปจนถงึ ๕,๐๐๐ บำท ดว้ยอกีโสดหนึ่ง เวน้แต่ผูเ้ขำ้เล่นหรอืเขำ้พนันที่เรยีกว่ำ
ลูกคำ้ ใหจ้ ำคุกไม่เกนิ ๓ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

(๒) ถำ้เป็นควำมผดิในกำรเล่นอื่นใดตำมพระรำชบญัญตันิี้ ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุ
ไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒ ,๐๐๐ บำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ เว้นแต่ควำมผิดตำม 
มำตรำ ๔ ทว ิต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิ ๑ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ ๑ ,๐๐๐ บำท หรอืทัง้จ ำ
ทัง้ปรบั 

 

 
๑๐ มำตรำ ๑๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๙๑ 

มำตรำ ๑๓  ผูใ้ดฝ่ำฝืนบทบญัญตัมิำตรำ ๔ อนัว่ำดว้ยกำรรบักลบัคนืหรอืรบัซื้อ 
หรือแลกเปลี่ยนรำงวลันัน้ มีควำมผิดต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรบั  
ไม่เกนิ ๕๐๐ บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๔  ผู้ใดฝ่ำฝืนบทบญัญตัิมำตรำ ๘ มีควำมผิดต้องระวำงโทษจ ำคุก 
ไม่เกนิ ๑ ปี หรอืปรบัตัง้แต่ ๕๐ บำท ขึน้ไปจนถงึ ๒,๐๐๐ บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๔ ทวิ๑๑  ผู้ใดกระท ำควำมผดิ ต้องระวำงโทษตำมพระรำชบญัญตันิี้
เมื่อพน้โทษแลว้ยงัไม่ครบก ำหนดสำมปีกระท ำควำมผดิต่อพระรำชบญัญตันิี้อกี 

(๑) ถ้ำโทษซึ่งก ำหนดไว้ส ำหรบัควำมผดิที่กระท ำครัง้หลงัเป็นโทษจ ำคุกและ
ปรบั ใหว้ำงโทษทวคีณู 

(๒) ถ้ำโทษซึ่งก ำหนดไวส้ ำหรบัควำมผดิที่กระท ำครัง้หลงัเป็นโทษจ ำคุกหรอื
ปรบั ใหว้ำงโทษทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๕๑๒  นอกจำกโทษทีม่บีญัญตัไิวแ้ล้วในพระรำชบญัญตันิี้ ถ้ำเป็นกรณี
ที่มีผู้น ำจบัผู้กระท ำผิด ให้พนักงำนอยักำรร้องขอต่อศำลให้จ่ำยสินบนแก่ผู้น ำจบัด้วย 
และใหศ้ำลสัง่ไวใ้นค ำพพิำกษำใหผู้ก้ระท ำผดิใชเ้งนิสนิบนแก่ผูน้ ำจบักึ่งหนึ่งของจ ำนวน
เงนิค่ำปรบัดว้ยอกีโสดหนึ่ง ถำ้ผูก้ระท ำผดิไม่ช ำระสนิบนดงักล่ำว ใหจ้่ำยจำกเงนิทีไ่ดจ้ำก
ของกลำง ซึง่ศำลสัง่รบิเมื่อคดถีงึทีสุ่ดแลว้ หรอืจ่ำยจำกเงนิค่ำปรบัทีไ่ดช้ ำระต่อศำล 

 

มำตรำ ๑๖๑๓  รัฐมนตรีเจ้ำหน้ำที่ร ักษำกำรตำมพระรำชบญัญัตินี้ มีอ ำนำจ
ก ำหนดใหผู้ร้บัใบอนุญำตกำรเล่นหมำยเลข ๑๗ ในบญัช ีข. เสยีภำษีไม่เกนิกว่ำร้อยละ
สบิแห่งยอดรำยรบัก่อนหกัรำยจ่ำย กำรเล่นหมำยเลข ๑๙ ในบญัช ีข. ไม่เกนิรอ้ยละสบิ
แห่งยอดรำยรับซึ่งหักรำยจ่ำยแล้ว และกำรเล่นหมำยเลข ๑๖ หมำยเลข ๑๘ และ
หมำยเลข ๒๐ ในบญัชี ข. ไม่เกินร้อยละสิบแห่งยอดรำคำสลำก ซึ่งมีผู้รบัซื้อก่อนหกั
รำยจ่ำย 

รฐัมนตรเีจำ้หน้ำทีร่กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้จะก ำหนดใหผู้ร้บัใบอนุญำต 
กำรเล่นหมำยเลข ๑๗ หมำยเลข ๑๘ และหมำยเลข ๑๙ ในบญัช ีข. เสยีภำษีเพิม่ขึน้อกี

 
๑๑ มำตรำ ๑๔ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๓) พุทธศกัรำช ๒๔๘๕ 
๑๒ มำตรำ ๑๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๓ มำตรำ ๑๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๙๒ 

ไม่เกินร้อยละสองครึ่ง เพื่อให้เป็นรำยได้ของเทศบำลแห่งท้องที่ที่เล่นกำรพนันตำม
ใบอนุญำตโดยก ำหนดในกฎกระทรวงกไ็ด ้

 

มำตรำ  ๑๖ ทวิ๑๔  ภำษีที่ จ ะต้อง เสียตำมควำมในมำตรำ  ๑๖ และ 
เงนิค่ำธรรมเนียมตำมควำมในมำตรำ ๑๗ นัน้ ใหร้ฐัมนตรเีจำ้หน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ 
ก ำหนดตำมสภำพแห่งทอ้งถิน่ได ้

 

มำตรำ ๑๗  ให้รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็นเจ้ำหน้ำที่ร ักษำกำร 
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวง ตัง้เจ้ำพนักงำน
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตั ิก ำหนดเงนิค่ำธรรมเนียม ก ำหนดเงือ่นไขในกำรเล่นพนัน 
และวำงระเบยีบเพื่อปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

(ตำมมตคิณะรฐัมนตร)ี 
พระยำนิตศิำสตรไ์พศำลย ์

รฐัมนตร ี

 
๑๔ มำตรำ ๑๖ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๒) พุทธศกัรำช ๒๔๘๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๙๓ 

บญัช ีก. 
  _ 

 

๑. หวย ก. ข. 
๒. โปปัน่ 

๓. โปก ำ 

๔. ถัว่ 

๕. แปดเกำ้ 

๖. จบัยีก่ ี

๗. ต่อแตม้ 

๘. เบีย้โบก หรอืคู่คี ่หรอือโีจง้ 

๙. ไพ่สำมใบ 

๑๐. ไมส้ำมอนั 

๑๑. ชำ้งงำ หรอืป๊อก 

๑๒. ไมด้ ำ ไมแ้ดง หรอืปลำด ำปลำแดง หรอือดี ำอแีดง 

๑๓. อโีปงครอบ 

๑๔. ก ำตดั 

๑๕. ไมห้มุน หรอืลอ้หมุนทุก ๆ อย่ำง 

๑๖. หวัโตหรอืทำยภำพ 

๑๗. กำรเล่นซึ่งมกีำรทรมำนสตัว์ เช่น เอำมดีหรอืหนำมผูก หรอืวำงยำเบื่อเมำ
ใหส้ตัวช์นหรอืต่อสูก้นั หรอืสุมไฟบนหลงัเต่ำใหว้ิง่แขง่กนั หรอืกำรเล่นอื่น ๆ 
ซึง่เป็นกำรทรมำนสตัว ์อนัมลีกัษณะคลำ้ยกบัทีว่่ำมำนี้ 

๑๘. บลิเลยีดร ูตผี ี

๑๙. โยนจิม่ 

๒๐. สีเ่หงำลกั 

๒๑. ขลุกขลกิ 

๒๒. น ้ำเตำ้ทุก ๆ อย่ำง 

๒๓. ไฮโลว ์

๒๔. อกีอ้ย 

๒๕. ปัน่แปะ 

๒๖. อโีปงซดั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๙๔ 

บญัช ีข. 
   

 

๑. กำรเล่นต่ำง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลำ  
แขง่มำ้ ฯลฯ นอกจำกทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเลข ๑๗ แห่งบญัช ีก. 

๒. วิง่ววัคน 

๓. ชกมวย มวยปล ้ำ 

๔. แขง่เรอืพุ่ง แขง่เรอืลอ้ 

๕. ชีร้ปู 

๖. โยนห่วง 

๗. โยนสตำงคห์รอืวตัถุใด ๆ ลงในภำชนะต่ำง ๆ 

๘. ตกเบด็ 

๙. จบัสลำกโดยวธิใีด ๆ 

๑๐. ยงิเป้ำ 

๑๑. ปำหน้ำคน ปำสตัว ์หรอืสิง่ใด ๆ 

๑๒. เต๋ำขำ้มด่ำน 

๑๓. หมำกแกว 

๑๔. หมำกหวัแดง 

๑๕. ปิงโก 

๑๖. สลำกกินแบ่ง สลำกกินรวบหรือกำรเล่นอย่ำงใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือ
ประโยชน์อย่ำงอื่น แก่ผูเ้ล่นคนใดคนหนึ่ง 

๑๗. โตแตไลเซเตอร ์ส ำหรบักำรเล่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

๑๘. สวปี ส ำหรบักำรเล่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

๑๙. บุ๊กเมกงิ ส ำหรบักำรเล่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

๒๐. ขำยสลำกกินแบ่ง สลำกกินรวบ หรอืสวปี ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยำม 
แต่ไดจ้ดัใหม้ขีึน้โดยชอบดว้ยกฎหมำยของประเทศทีจ่ดันัน้ 

๒๑. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแตม้ ไพ่ต่ำง ๆ 

๒๒. ดวด 

๒๓. บลิเลยีด 

๒๔. ขอ้งออ้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๙๕ 

พระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๒) พุทธศกัรำช ๒๔๘๒๑๕ 
 

มำตรำ ๒  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๔  ให้รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็นเจ้ำหน้ำที่รกัษำกำรให้
เป็นไปตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๓) พุทธศกัรำช ๒๔๘๕๑๖ 
 

มำตรำ ๒  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๔) พุทธศกัรำช ๒๔๘๕๑๗ 
 

มำตรำ ๒  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๔๙๐๑๘ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๐๓๑๙ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจำกในขณะนี้ 
เทศบำลไดร้บัเงนิปันส่วนรำยได้จำกกำรอนุญำตใหเ้ล่นกำรพนันไวน้้อยมำก โดยไดร้บั
เพยีง ๑๐% ของอตัรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเท่ำนัน้ และรำยไดข้องเทศบำลไม่เพยีงพอ
แก่ภำรกจิในอนัทีจ่ะบ ำรุงท้องถิน่ จงึควรเกบ็ภำษีกำรเล่นกำรพนัน หมำยเลข ๑๗ , ๑๘ 

 
๑๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๕๖/-/หน้ำ ๙๗๑/๒ ตุลำคม ๒๔๘๒ 
๑๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๕๙/ตอนที ่๖/หน้ำ ๒๕๘/๒๗ มกรำคม ๒๔๘๕ 
๑๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๕๙/ตอนที ่๗๖/หน้ำ ๒๓๖๑/๘ ธนัวำคม ๒๔๘๕ 
๑๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๖๔/ตอนที ่๔๕/หน้ำ ๖๓๒/๒๓ กนัยำยน ๒๔๙๐ 
๑๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๗/ตอนที ่๓๑/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๓๖/๑๓ เมษำยน ๒๕๐๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๑๙๖ 

และ ๑๙ ในบญัช ีข. แห่งพระรำชบัญญตักิำรพนัน พุทธศกัรำช ๒๔๗๘ เพิม่ขึน้ เพื่อให้
เป็นรำยไดแ้ก่เทศบำล 
 

พระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๐๔๒๐ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เน่ืองจำกปรำกฏว่ำไดม้ี
กำรเล่นกำรพนันสลำกกินรวบอนัเป็นกำรผิดกฎหมำยอยู่โดยแพร่หลำย สมควรที่จะ
แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยใหล้งโทษหนักขึน้เพื่อเป็นกำรปรำบปรำม 
 

พระรำชบญัญตักิำรพนัน (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๐๕๒๑ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสิบห้ำวันนับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกมผีูข้ำยขำย
สลำกกนิแบ่งทีย่งัมไิดอ้อกรำงวลัเกนิกว่ำรำคำทีก่ ำหนดไวใ้นสลำก เป็นเหตุใหป้ระชำชน
ต้องซื้อสลำกในรำคำสูง และไม่อำจลงโทษแก่ผู้ขำยได้ เพื่อเป็นทำงป้องกันและ
ปรำบปรำมจงึต้องออกกฎหมำยเพิม่เติม เพื่อมใิหผู้้ขำยขำยสลำกกินแบ่งทีย่งัมไิดอ้อก
รำงวลัเกนิกว่ำรำคำทีก่ ำหนดไวใ้นสลำก 

 

 
๒๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๘/ตอนที ่๓๕/หน้ำ ๓๙๒/๑๘ เมษำยน ๒๕๐๔ 
๒๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๙/ตอนที ่๑๑/หน้ำ ๕๕/๖ กุมภำพนัธ ์๒๕๐๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๑๙๗ 

พระรำชบญัญตั ิ

ควบคุมอำคำร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที ่๓๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
และกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็นกฎหมำย  
ฉบบัเดยีวกนั 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิท ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  
พ.ศ. ๒๕๒๒” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ และจะใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพี ยงใด ให้ตรำเป็น 
พระรำชกฤษฎกีำ 

ส ำหรับเขตท้องที่ที่ได้มีกำรประกำศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตำมกฎหมำย  
ว่ำดว้ยกำรผงัเมอืงหรอืเขตทอ้งทีท่ีไ่ดเ้คยมกีำรประกำศดงักล่ำว ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้
บงัคบัตำมเขตของผงัเมอืงรวมนัน้โดยไม่ตอ้งตรำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ๒ 

ส ำหรบัอำคำรสงู อำคำรขนำดใหญ่พเิศษ อำคำรชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใ้ช้
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ บังคับไม่ว่ ำท้องที่ที่อำคำรนั ้นตั ้งอยู่ จะได้มี 
พระรำชกฤษฎกีำใหใ้ชบ้งัคบัพระรำชบญัญตันิี้หรอืไม่กต็ำม๓ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๘๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๔ พฤษภำคม ๒๕๒๒ 
๒ มำตรำ ๒ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓ มำตรำ ๒ วรรคสำม เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๑๙๘ 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัคิวบคุมกำรก่อสรำ้งอำคำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ 

(๒) พระรำชบญัญตัคิวบคุมกำรก่อสรำ้งอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

(๓) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๑๙๒ ลงวนัที ่๓๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๔) พระรำชบญัญตัคิวบคุมกำรก่อสรำ้งในเขตเพลงิไหม ้พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ 

(๕) พระรำชบญัญตัคิวบคุมกำรก่อสรำ้งในเขตเพลงิไหม ้(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“อำคำร”๔ หมำยควำมว่ำ ตกึ บำ้น เรอืน โรง รำ้น แพ คลงัสนิคำ้ ส ำนักงำนและ

สิง่ทีส่รำ้งขึน้อย่ำงอื่น ซึง่บุคคลอำจเขำ้อยู่หรอืเขำ้ใชส้อยได ้และหมำยควำมรวมถงึ 

(๑) อฒัจนัทรห์รอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้อย่ำงอื่นเพื่อใชเ้ป็นทีชุ่มนุมของประชำชน 

(๒)๕ เขื่อน สะพำน อุโมงค์ ทำงหรือท่อระบำยน ้ ำ อู่ เรือ คำนเรือ ท่ำน ้ ำ  
ท่ำจอดเรอื รัว้ ก ำแพง หรอืประตู ทีส่รำ้งขึน้ตดิต่อหรอืใกล้เคยีงกบัทีส่ำธำรณะหรอืสิง่ที่
สรำ้งขึน้ใหบุ้คคลทัว่ไปใชส้อย 

(๓) ป้ำยหรอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้ส ำหรบัตดิหรอืตัง้ป้ำย 

(ก) ทีต่ดิหรอืตัง้ไวเ้หนือทีส่ำธำรณะและมขีนำดเกนิหนึ่งตำรำงเมตร หรอืมี
น ้ำหนักรวมทัง้โครงสรำ้งเกนิสบิกโิลกรมั 

(ข) ที่ติดหรอืตัง้ไว้ในระยะห่ำงจำกที่สำธำรณะซึ่งเมื่อวดัในทำงรำบแล้ว 
ระยะห่ำงจำกที่สำธำรณะมน้ีอยกว่ำควำมสูงของป้ำยนัน้เมื่อวดัจำกพื้นดนิ และมขีนำด
หรอืมนี ้ำหนักเกนิกว่ำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

(๔) พืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทำงเขำ้ออกของ
รถส ำหรบัอำคำรทีก่ ำหนดตำมมำตรำ ๘ (๙) 

(๕) สิง่ทีส่รำ้งขึน้อย่ำงอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ทัง้นี้ ใหห้มำยควำมรวมถงึส่วนต่ำง ๆ ของอำคำรดว้ย 

 
๔ “อำคำร” หมำยควำมรวมถึง สะพำนที่สร้ำงขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สำธำรณะ  

ไม่ว่ำสิ่งก่อสร้ำงจะมีควำมสูงเกินกว่ำ ๑๐ เมตร หรือไม่ก็ตำม และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมอำคำร (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๐/๒๕๕๓) 

๕ ส่วนค ำว่ำ “ใกลเ้คยีงกบัทีส่ำธำรณะ” ตำม (๒) ตอ้งพจิำรณำจำกเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่
ประสงคจ์ะคุม้ครองควำมปลอดภยัของประชำชน  ดงันัน้ จงึตอ้งพจิำรณำว่ำสิง่ก่อสรำ้งนัน้อยู่ในลกัษณะ
ที่ อ ำ จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด อัน ต ร ำ ย แก่ ป ร ะ ช ำชนผู้ ใ ช้ ส อ ยหรื อ ไปม ำ ใ นที่ ส ำ ธ ำ รณะ ได้ ห รือ ไ ม่   
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๐/๒๕๕๓) 
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๑๙๙ 

“อำคำรสูง”๖ หมำยควำมว่ำ อำคำรที่บุคคลอำจเข้ำอยู่หรือเข้ำใช้สอยได้ที่มี
ควำมสูงตัง้แต่ยี่สบิสำมเมตรขึ้นไป กำรวดัควำมสูงของอำคำรให้วดัจำกระดบัพื้นดินที่
ก่อสรำ้งถงึพืน้ดำดฟ้ำ ส ำหรบัอำคำรทรงจัว่หรอืปั้นหยำใหว้ดัจำกระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรำ้ง
ถงึยอดผนังของชัน้สงูสุด 

“อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ”๗ หมำยควำมว่ำ อำคำรที่ก่อสร้ำงขึ้นเพื่อใช้พื้นที่
อำคำรหรอืส่วนใดของอำคำรเป็นทีอ่ยู่อำศยัหรอืประกอบกจิกำรประเภทเดยีวหรอืหลำย
ประเภท โดยมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ในหลงัเดยีวกนัตัง้แต่หนึ่งหมื่นตำรำงเมตรขึน้ไป 

“อำคำรชุมนุมคน”๘ หมำยควำมถึง อำคำรหรอืส่วนใดของอำคำรที่บุคคลอำจ
เขำ้ไปภำยในเพื่อประโยชน์ในกำรชุมนุมคนทีม่พีืน้ทีต่ัง้แต่หนึ่งพนัตำรำงเมตรขึน้ไป หรอื
ชุมนุมคนไดต้ัง้แต่หำ้รอ้ยคนขึน้ไป 

“โรงมหรสพ”๙ หมำยควำมว่ำ อำคำรหรือส่วนใดของอำคำรที่ใช้เป็นสถำนที่
ส ำหรับฉำยภำพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือกำรแสดงรื่นเริงอื่นใด และมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สำธำรณชนเข้ำชมกำรแสดงนั ้นเป็นปกติธุระ โดยจะมี
ค่ำตอบแทนหรอืไม่กต็ำม 

“ที่สำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ ที่ซึ่งเปิดหรอืยนิยอมให้ประชำชนเขำ้ไปหรอืใช้
เป็นทำงสญัจรได ้ ทัง้นี้ ไม่ว่ำจะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำตอบแทนหรอืไม่ 

“แผนผงับรเิวณ” หมำยควำมว่ำ แผนที่แสดงลกัษณะ ที่ตัง้ และขอบเขตของ
ที่ดนิและอำคำรที่ก่อสร้ำง ดดัแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ำย ใช้หรอืเปลี่ยนกำรใช้ รวมทัง้
แสดงลกัษณะและขอบเขตของทีส่ำธำรณะและอำคำรในบรเิวณทีด่นิทีต่ดิต่อโดยสงัเขปดว้ย 

“แบบแปลน” หมำยควำมว่ำ แบบเพื่อประโยชน์ในกำรก่อสร้ำง ดดัแปลง รื้อ
ถอน เคลื่อนยำ้ย ใชห้รอืเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร โดยมรีปูแสดงรำยละเอยีดส่วนส ำคญั ขนำด
เครื่องหมำยวัสดุและกำรใช้สอยต่ำง ๆ ของอำคำร อย่ำงชัดเจนพอที่จะใช้ในกำร
ด ำเนินกำรได ้

 
๖ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “อำคำรสูง” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “อำคำรขนำดใหญ่พเิศษ” เพิม่โดยพระรำชบญัญัตคิวบคุมอำคำร 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “อำคำรชุมนุมคน” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “โรงมหรสพ” เพิม่โดยพระรำชบญัญัติควบคุมอำคำร (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๐๐ 

“รำยกำรประกอบแบบแปลน” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมชี้แจงรำยละเอียด
เกี่ยวกับคุณภำพและชนิดของวสัดุ ตลอดจนวิธีปฏิบตัิหรือวธิกีำรส ำหรบักำรก่อสร้ำง 
ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยำ้ย ใชห้รอืเปลีย่นกำรใชอ้ำคำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมแบบแปลน 

“รำยกำรค ำนวณ” หมำยควำมว่ำ รำยกำรแสดงวธิกีำรค ำนวณ ก ำลงัของวสัดุ
กำรรบัน ้ำหนัก และก ำลงัตำ้นทำนของส่วนต่ำง ๆ ของอำคำร 

“ก่อสรำ้ง” หมำยควำมว่ำ สรำ้งอำคำรขึน้ใหม่ทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรสรำ้งขึน้
แทนของเดมิหรอืไม่ 

“ดดัแปลง” หมำยควำมว่ำ เปลี่ยนแปลงต่อเตมิ เพิม่ ลด หรอืขยำยซึ่งลกัษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สดัส่วน น ้ำหนัก เนื้อที ่ของโครงสรำ้งของอำคำรหรอืส่วนต่ำง ๆ 
ของอำคำรซึ่งไดก้่อสรำ้งไวแ้ล้วใหผ้ดิไปจำกเดมิ และมใิช่กำรซ่อมแซมหรอืกำรดดัแปลง
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

“ซ่อมแซม” หมำยควำมว่ำ ซ่อมหรอืเปลีย่นส่วนต่ำง ๆ ของอำคำรใหค้งสภำพเดมิ 

“รื้อถอน” หมำยควำมว่ำ รื้อส่วนอนัเป็นโครงสร้ำงของอำคำรออกไป เช่น เสำ 
คำน ตง หรอืส่วนอื่นของโครงสรำ้งตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

“เขตเพลิงไหม้” หมำยควำมว่ำ บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อำคำรตัง้แต่สำมสิบ
หลงัคำเรอืนขึน้ไปหรอืมเีนื้อทีต่ัง้แต่หนึ่งไร่ขึน้ไป รวมทัง้บรเิวณทีอ่ยู่ตดิต่อภำยในระยะ
สำมสบิเมตร โดยรอบบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหมด้ว้ย 

“ผู้ควบคุมงำน” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรับผิดชอบในกำรอ ำนวยกำรหรือ
ควบคุมดแูลกำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยำ้ยอำคำร 

“ผู้ด ำเนินกำร” หมำยควำมว่ำ เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองอำคำรซึ่งกระท ำกำร
ก่อสรำ้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยำ้ยอำคำรดว้ยตนเอง และหมำยควำมรวมถงึผูซ้ึ่ง
ตกลงรบักระท ำกำรดงักล่ำวไม่ว่ำจะมคี่ำตอบแทนหรอืไม่กต็ำม และผูร้บัจำ้งช่วง 

“ผู้ครอบครองอำคำร”๑๐ หมำยควำมรวมถึง ผู้จดักำรของนิติบุคคลอำคำรชุด
ส ำหรบัทรพัยส่์วนกลำงตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอำคำรชุดดว้ย 

“ผูต้รวจสอบ”๑๑ หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึ่งไดร้บัใบอนุญำตประกอบวชิำชพีวศิวกรรม
ควบคุม หรอืผู้ซึ่งได้รบัใบอนุญำตประกอบวชิำชพีสถำปัตยกรรมควบคุมตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยกำรนัน้ แลว้แต่กรณี ซึง่ไดข้ึน้ทะเบยีนไวต้ำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๑๐ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ผู้ครอบครองอำคำร” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ผูต้รวจสอบ” เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๐๑ 

“นำยตรวจ” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึง่เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่แต่งตัง้ใหเ้ป็นนำยตรวจ 

“นำยช่ำง”๑๒ หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนของรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 
ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแต่งตัง้ให้เป็นนำยช่ำง  หรือวิศวกรหรือสถำปนิกซึ่งอธิบดี 
กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง*แต่งตัง้ใหเ้ป็นนำยช่ำง 

“รำชกำรส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหำนคร เมอืงพทัยำ และองค์กำรปกครองท้องถิ่นอื่นที่รฐัมนตรี
ประกำศก ำหนดใหเ้ป็นรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ กฎซึ่งออกโดยอำศยัอ ำนำจนิตบิญัญตัขิอง
รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ เช่น เทศบญัญตั ิขอ้บงัคบัสุขำภบิำล ขอ้บัญญตัจิงัหวดั ขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหำนคร หรอืขอ้บญัญตัเิมอืงพทัยำ เป็นตน้ 

“เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่”๑๓ หมำยควำมว่ำ 

(๑) นำยกเทศมนตร ีส ำหรบัในเขตเทศบำล 

(๒) นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ส ำหรบัในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๓) ประธำนกรรมกำรบรหิำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ส ำหรบัในเขตองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล 

(๔) ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ส ำหรบัในเขตกรุงเทพมหำนคร 

(๕) นำยกเมอืงพทัยำ ส ำหรบัในเขตเมอืงพทัยำ 

(๖) ผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รฐัมนตรีประกำศ
ก ำหนด ส ำหรบัในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัิ
นี้และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวง 

(๑) ก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  หรือยกเว้น
ค่ำธรรมเนียม 

(๒) ก ำหนดแบบค ำขออนุญำต ใบอนุญำต ใบรบัรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของ
ค ำสัง่หรอืแบบอื่นใดทีจ่ะใชใ้นกำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๓) ก ำหนดกจิกำรอื่นเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๑๒ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “นำยช่ำง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๓ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ 

ควบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๐๒ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๖  พระรำชบญัญตันิี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่พระทีน่ัง่หรอืพระรำชวงั 

 

มำตรำ ๗  ให้รฐัมนตรมีอี ำนำจออกกฎกระทรวงยกเวน้ ผ่อนผนั หรอืก ำหนด
เงื่อนไขในกำรปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัตินี้ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนเกี่ยวกับอำคำร 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑ ) ๑๔ อำคำรของกระทรวง ทบวง กรม ที่ ใช้ ในรำชกำรหรือ ใช้เพื่ อ
สำธำรณประโยชน์ 

(๒ )  อ ำคำรของ รำชกำร ส่ วนท้อ งถิ่ น  ที่ ใ ช้ ใ น ร ำชกำรหรือ ใ ช้ เ พื่ อ
สำธำรณประโยชน์ 

(๓) อำคำรขององค์กำรของรัฐที่จ ัดตัง้ขึ้นตำมกฎหมำย ที่ใช้ในกิจกำรของ
องคก์ำรหรอืใชเ้พื่อสำธำรณประโยชน์ 

(๔) โบรำณสถำน วดัวำอำรำม หรืออำคำรต่ำง ๆ ที่ใช้เพื่อกำรศำสนำซึ่งมี
กฎหมำยควบคุมกำรก่อสรำ้งไวแ้ลว้โดยเฉพำะ 

(๕) อำคำรที่ท ำกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศ  หรืออำคำรที่ท ำกำรของ
หน่วยงำนทีต่ัง้ขึน้ตำมควำมตกลงระหว่ำงรฐับำลไทยกบัรฐับำลต่ำงประเทศ 

(๖) อำคำรทีท่ ำกำรสถำนทตูหรอืสถำนกงสุลต่ำงประเทศ 

(๗) อำคำรชัว่ครำวเพื่อใชป้ระโยชน์ในกำรก่อสรำ้งอำคำรถำวรหรอือำคำรเพื่อ
ใชป้ระโยชน์เป็นกำรชัว่ครำว ทีม่กี ำหนดเวลำกำรรือ้ถอน 

(๘)๑๕ อำคำรทีก่ระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิำหกจิ องค์กำร
ของรฐัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย หรอืหน่วยงำนอื่นของรฐั จดัใหม้หีรอืพฒันำเพื่อเป็นทีอ่ยู่
อำศยัส ำหรบัผูม้รีำยไดน้้อย  ทัง้นี้ ต้องมใิช่กำรยกเวน้หรอืผ่อนผนัเงือ่นไขเกีย่วกบัควำม

 
๑๔ กำรทีก่รมศลิปำกรก่อสรำ้งสำธำรณูปโภคในเขตเทศบำลนคร แมว้่ำจะไม่ไดร้บักำรยกเวน้

ตำมมำตรำ ๗ (๔) หำกแต่อำคำรสำธำรณูปโภคที่กรมศลิปำกรก่อสรำ้งเป็นอำคำรตำมมำตรำ ๗ (๑) 
กรมศิลปำกรก็ไม่ต้องขออนุญำตก่อสร้ำงต่อเทศบำลนคร (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๒๕/๒๕๔๙) 

๑๕ มำตรำ ๗ (๘) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๐๓ 

มัน่คงแขง็แรงและควำมปลอดภยัของอำคำรหรอืควำมปลอดภยัของผูซ้ึ่งอยู่อำศยัหรอื 
ใชอ้ำคำร 

มำตรำ ๘๑๖  เพื่ อประโยชน์แห่งควำมมัน่คงแข็งแรง ควำมปลอดภัย  
กำรป้องกันอัคคีภัย กำรสำธำรณสุข กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผัง เมือง  
กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรจรำจร ตลอดจนกำรอื่นทีจ่ ำเป็น
เพื่อปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัินี้ ให้รฐัมนตรโีดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุม
อำคำรมอี ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนด 

(๑) ประเภท ลกัษณะ แบบ รปูทรง สดัส่วน ขนำด เน้ือที ่และทีต่ัง้ของอำคำร 

(๒) กำรรบัน ้ำหนัก ควำมตำ้นทำน ควำมคงทน ตลอดจนลกัษณะและคุณสมบตัิ
ของวสัดุทีใ่ช ้

(๓) กำรรบัน ้ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพืน้ดนิทีร่องรบั
อำคำร 

(๔) แบบและวธิกีำรเกีย่วกบักำรตดิตัง้ระบบประปำ ก๊ำซ ไฟฟ้ำ เครื่องกล ควำม
ปลอดภยัเกี่ยวกบัอคัคภียัหรอืภยัพบิตัอิย่ำงอื่น และกำรป้องกนัอนัตรำยเมื่อมเีหตุชุลมุน
วุ่นวำย 

(๕) แบบ และจ ำนวนของหอ้งน ้ำและหอ้งสว้ม 

(๖) ระบบกำรจดักำรเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมของอำคำร เช่น ระบบกำรจดั 
แสงสว่ำง กำรระบำยอำกำศ กำรปรบัอำกำศ กำรฟอกอำกำศ กำรระบำยน ้ำ กำรบ ำบดั
น ้ำเสยี และกำรก ำจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

 
๑๖ มำตรำ ๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กำรออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๘ ที่จะก ำหนดที่ตัง้ของป้ำยและระยะระหว่ำงป้ำยกบั 

เขตทำงหรอืทีส่ำธำรณะ ไม่เป็นกำรขดักบันิยำมค ำว่ำ “อำคำร” ตำมมำตรำ ๔ (๓) (ก) เพรำะบทบญัญตัิ
ดังกล่ำวเป็นเพียงกำรอธิบำยว่ำอะไรบ้ำงจะถือว่ำเป็นอำคำรที่จะต้องอยู่ภำยใต้บังคับของ
พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำรฯ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๔๑/๒๕๒๗) 

รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ใดทีม่พีระรำชกฤษฎกีำใหใ้ชบ้งัคบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมอำคำร
ในเขตของรำชกำรส่วนท้องถิ่นนัน้แล้ว หำกมกีฎกระทรวงออกตำมมำตรำ ๘ ใช้บงัคบั กฎกระทรวง
ดงักล่ำวย่อมใชบ้งัคบัในเขตของรำชกำรส่วนทอ้งถิน่นัน้ไดท้นัท ีเพรำะเป็นกฎกระทรวงทีอ่อกโดยอำศยั
อ ำนำจของพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรฯ ที่มีผลใช้บังคบัเป็นกำรทัว่ไป โดยรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
จะไม่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตำมมำตรำ ๑๐ ก็ได้ เมื่อเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นหรือเหตุผลพิเศษ  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๐๖/๒๕๒๗) 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๐๔ 

(๗) ลกัษณะ ระดบั ควำมสงู เนื้อทีข่องทีว่่ำงภำยนอกอำคำร หรอืแนวอำคำร 

(๘) ระยะหรอืระดบัระหว่ำงอำคำรกบัอำคำรหรอืเขตทีด่นิของผูอ้ื่น หรอืระหว่ำง
อำคำรกบัถนน ตรอก ซอย ทำงเทำ้ ทำง หรอืทีส่ำธำรณะ 

(๙) พืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทำงเขำ้ออกของ
รถส ำหรบัอำคำรบำงชนิดหรอืบำงประเภท ตลอดจนลกัษณะและขนำดของพืน้ทีห่รอืสิง่ที่
สรำ้งขึน้ดงักล่ำว 

(๑๐)๑๗ บรเิวณห้ำมก่อสร้ำง ดดัแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ำย และใช้หรอืเปลี่ยน
กำรใชอ้ำคำรชนิดใดหรอืประเภทใด 

(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนยำ้ย ใชห้รอืเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร 

(๑๒) หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรขออนุญำต กำรอนุญำต กำรต่อ
อำยุใบอนุญำต กำรโอนใบอนุญำต กำรออกใบรับรอง และกำรออกใบแทนตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

(๑๓) หน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงำน ผู้ด ำเนินกำร 
ผูค้รอบครองอำคำรและเจำ้ของอำคำร 

(๑๔) คุณสมบัติเฉพำะและลักษณะต้องห้ำมของผู้ตรวจสอบ ตลอดจน
หลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขในกำรขอขึน้ทะเบยีนและกำรเพกิถอนกำรขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูต้รวจสอบ 

(๑๕) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรตรวจสอบอำคำร ติดตัง้และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของอำคำร 

(๑๖) ชนิดหรอืประเภทของอำคำรทีเ่จำ้ของอำคำรหรอืผูค้รอบครองอำคำรหรอื
ผู้ด ำเนินกำรต้องท ำกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อชีวิต ร่ำงกำย และ
ทรพัยส์นิของบุคคลภำยนอก 

กฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งจะก ำหนดใหเ้รื่องทีเ่ป็นรำยละเอยีดทำงดำ้นเทคนิค
เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
รวดเรว็เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีร่ฐัมนตรโีดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร
ประกำศก ำหนดในรำชกจิจำนุเบกษำกไ็ด๑้๘ 

 

 
๑๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๓ ที่จะก ำหนดรำยละเอียดในกำร

ควบคุมกำรก่อสรำ้งอำคำรตำมมำตรำ ๘ (๑๐) เป็นประกำรใดกไ็ดต้ำมทีเ่หน็สมควร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมี
สำระตรงกับข้อก ำหนดในประกำศของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยทุกประกำรแต่อย่ำงใด 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๔/๒๕๓๓) 

๑๘ มำตรำ ๘ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๐๕ 

มำตรำ ๘ ทว๑ิ๙  เพื่อประโยชน์แห่งควำมปลอดภยัของประชำชน ให้รฐัมนตรี
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรมอี ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดประเภท
หรอืลกัษณะของสิง่ที่สร้ำงขึ้นเพื่อใชใ้นกำรขนส่งบุคคลในบรเิวณใดในลกัษณะกระเชำ้
ไฟฟ้ำหรือสิ่งอื่นใดที่สร้ำงขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์อย่ำงเดียวกัน หรือออกกฎกระทรวง
ก ำหนดประเภทหรอืลกัษณะของสิง่ที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุกหรอืใน
สถำนทีอ่ื่นใดเพื่อประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนัเป็นอำคำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งต้องก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำร
ก่อสรำ้ง กำรอนุญำตใหใ้ช ้กำรตรวจสอบ มำตรฐำนกำรรบัน ้ำหนัก ควำมปลอดภยั และ
คุณสมบตัิของวสัดุหรอือุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นเกี่ยวเนื่องกบัสิง่นัน้  ทัง้นี้ ตำมควำมเหมำะสม
ของสิ่งที่สร้ำงขึ้นแต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะโดยอำจก ำหนดให้แตกต่ำงจำก
บทบญัญตัขิองพระรำชบญัญตันิี้ได ้

 

มำตรำ ๙๒๐  ในกรณีทีไ่ดม้กีำรออกกฎกระทรวงก ำหนดเรื่องใดตำมมำตรำ ๘ แลว้ 
ใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถิน่ถอืปฏบิตัติำมกฎกระทรวงนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีตำมมำตรำ ๑๐ 

ในกรณีทีย่งัมไิดม้กีำรออกกฎกระทรวงก ำหนดเรื่องใดตำมมำตรำ ๘ ใหร้ำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่มอี ำนำจออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ก ำหนดเรื่องนัน้ได้๒๑ 

ในกรณีที่ได้มีกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดเรื่องใดตำมวรรคสองแล้ว  
ถ้ำต่อมำมกีำรออกกฎกระทรวงก ำหนดเรื่องนัน้ ให้ขอ้ก ำหนดของขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ใน

 
๑๙ มำตรำ ๘ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๐ มำตรำ ๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑ เมื่อยงัไม่มกีฎกระทรวงก ำหนดบรเิวณหำ้มก่อสรำ้งหรอืดดัแปลงอำคำรชนิดใดหรอืประเภท

ใดในบรเิวณจังหวดันครศรีธรรมรำชไว้เป็นกำรเฉพำะ เทศบำลนครนครศรีธรรมรำชจึงมอี ำนำจออก  
เทศบญัญัติของเทศบำลก ำหนดบรเิวณห้ำมก่อสร้ำงหรอืดดัแปลงอำคำรได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๓๕/๒๕๔๔) 

กำรออกข้อบัญญัติเพื่อยกเลิกเทศบัญญัติฉบับเดิมมิใช่กรณีกำรออกข้อบัญญัติขึ้นใหม่ 
เพื่อก ำหนดเรื่องตำมมำตรำ ๘ (๑๐) จึงไม่อยู่ภำยใต้บังคบัของมำตรำ ๙ (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๔/๒๕๓๓) 

หำกเป็นเรื่องที่อำจออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๘ ได้ และมขี้อควำมไม่ขดัหรอืแยง้กบั
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรฯ กรุงเทพมหำนครก็อำจอำศัยมำตรำ ๙ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้  
หรืออำจอำศัยมำตรำ ๑๐ ออกข้อบัญญัติที่ขดัหรือแย้งกับที่ก ำหนดในกฎกระทรวงได้ เมื่อได้รบั  
ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรและไดร้บัอนุมตัจิำกรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๕๐/๒๕๓๑) 

กำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตำมมำตรำ ๙ ไม่จ ำเป็นต้องได้ร ับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรควบคุมอำคำรก่อน (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๗/๒๕๒๕) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๐๖ 

ส่วนทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงเป็นอนัยกเลกิ และใหข้อ้ก ำหนดของขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่
ในส่วนที่ไม่ขดัหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่ำจะมีกำรออก
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ใหม่ตำมมำตรำ ๑๐ แต่ต้องไม่เกนิหนึ่งปี นับแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนัน้  
ใชบ้งัคบั๒๒ 

กำรยกเลิกข้อบญัญัติท้องถิ่นตำมวรรคสำมย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อกำร
ด ำเนินกำรทีไ่ดก้ระท ำไปแลว้โดยถูกตอ้งตำมขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ 

 

มำตรำ ๑๐๒๓  ในกรณีทีไ่ดม้กีำรออกกฎกระทรวงก ำหนดเรื่องใดตำมมำตรำ ๘ แลว้ 
ใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถิน่มอี ำนำจออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในเรื่องนัน้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นกำรออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ก ำหนดรำยละเอยีดในเรื่องนัน้เพิม่เตมิจำกที่
ก ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงโดยไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่ำว 

(๒) เป็นกำรออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ก ำหนดเรื่องนัน้ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวง
ดงักล่ำวเนื่องจำกมคีวำมจ ำเป็นหรอืมเีหตุผลพเิศษเฉพำะทอ้งถิน่ 

กำรออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตำม (๒) ใหม้ผีลใชบ้งัคบัไดเ้มื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรและไดร้บัอนุมตัจิำกรฐัมนตร ี

คณะกรรมกำรควบคุมอำคำรจะต้องพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบหรอืไม่ใหค้วำม
เห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นตำม (๒) ให้เสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ขอ้บญัญตัิท้องถิ่นนัน้ ถ้ำไม่ให้ควำมเหน็ชอบ ให้แจ้งเหตุผลใหร้ำชกำรส่วนท้องถิ่นนัน้
ทรำบดว้ย 

ถ้ำคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรพจิำรณำขอ้บญัญตัิทอ้งถิ่นนัน้ไม่เสร็จภำยใน
ก ำหนดเวลำตำมวรรคสำม ใหถ้อืว่ำคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรไดใ้หค้วำมเหน็ชอบใน
ข้อบญัญัติท้องถิ่นนัน้แล้ว และให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นเสนอรฐัมนตรีเพื่อสัง่กำรต่อไป  

 
๒๒ นิยำมค ำว่ำ “ตกึแถว” ตำมขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนครฯ ขดัแยง้กบันิยำมค ำว่ำ “ตกึแถว” 

ตำมกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ซึ่งออกตำมมำตรำ ๘ แห่งพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำรฯ 
จงึเป็นกรณีทีข่อ้บญัญตัทิอ้งถิน่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงตำมมำตรำ ๙ วรรคสำม ตอ้งน ำควำมหมำย
ของบทนิยำมค ำว่ำ “ตกึแถว” ตำมกฎกระทรวงฉบบัดงักล่ำวมำใชบ้งัคบัแทน (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๐๕/๒๕๓๕) 

กรณีที่รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ได้ออกขอ้บญัญตัไิปแลว้โดยยงัไม่มกีฎกระทรวงตำมมำตรำ ๘ 
ต่อมำมกีำรออกกฎกระทรวงซึ่งมขีอ้ควำมขดัหรอืแยง้กบัขอ้บญัญตัขิองรำชกำรส่วนท้องถิน่ที่ได้ออกไป
ก่อนแล้ว ข้อบญัญัติของรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะไม่มผีลใช้บังคบั (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๓๙๙/๒๕๒๕) 

๒๓ มำตรำ ๑๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๐๗ 

ถ้ำรฐัมนตรไีม่สัง่กำรภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัขอ้บญัญตัทิ้องถิ่นนัน้ ให้ถือว่ำ
รฐัมนตรไีดอ้นุมตัติำมวรรคสอง 

 

มำตรำ ๑๐ ทว๒ิ๔  ในกรณีทีร่ฐัมนตรโีดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุม
อำคำรเหน็ว่ำขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ใดทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๐ (๑) ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวง
ทีอ่อกตำมมำตรำ ๘ หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ที่ออกตำมมำตรำ ๑๐ (๒) มขีอ้ก ำหนดทีก่่อ
ภำระหรือควำมยุ่งยำกให้แก่ประชำชนเกินควำมจ ำเป็นหรือก่อให้เกิดภยนัตรำยต่อ
สุขภำพ ชวีติ ร่ำงกำย หรอืทรพัย์สนิของประชำชน ให้รฐัมนตรมีอี ำนำจแจ้งใหร้ำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่นัน้ด ำเนินกำรยกเลกิหรอืแกไ้ขขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ดงักล่ำวเสยีใหม่ได ้

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
หนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัรบัแจง้จำกรฐัมนตร ีก ำหนดวนัดงักล่ำวใหห้มำยถงึวนัในสมยั
ประชุมของรำชกำรส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

กำรยกเลกิหรอืแก้ไขขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตำมวรรคหนึ่งย่อมไม่กระทบกระเทือน
ต่อกำรด ำเนินกำรทีไ่ดก้ระท ำไปแลว้โดยถูกตอ้งตำมขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ 

 

มำตรำ ๑๑  ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตำมมำตรำ ๙ หรอืมำตรำ ๑๐ เมื่อประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มำตรำ ๑๒  กฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๘ หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตำม
มำตรำ ๙ หรอืมำตรำ ๑๐ ถ้ำขดัหรอืแย้งกบักฎหมำยว่ำด้วยกำรผงัเมอืงใหบ้งัคบัตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรผงัเมอืง 

 

มำตรำ ๑๓  ในกรณีทีส่มควรหำ้มกำรก่อสรำ้งดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยำ้ยและ
ใช้หรอืเปลี่ยนกำรใช้อำคำรชนิดใดหรอืประเภทใดในบรเิวณหนึ่งบริเวณใด แต่ยงัไม่มี
กฎกระทรวง หรือข้อบญัญัติท้องถิ่นก ำหนดกำรตำมมำตรำ ๘ (๑๐) ให้รฐัมนตรีโดย
ค ำแนะน ำของอธบิดกีรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง*หรอืเจำ้พนักงำนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
มอี ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำห้ำมกำรก่อสร้ำง ดดัแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ำย 
และใชห้รอืเปลี่ยนกำรใชอ้ำคำรในบรเิวณนัน้เป็นกำรชัว่ครำวได ้และใหด้ ำเนินกำรออก
กฎกระทรวง หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีป่ระกำศนัน้มผีลใชบ้งัคบั 

ถ้ำไม่มีกำรออกกฎกระทรวงหรือข้อบญัญัติท้องถิ่นภำยในก ำหนดเวลำตำม
วรรคหนึ่ง ใหป้ระกำศดงักล่ำวเป็นอนัยกเลกิ 

 

 
๒๔ มำตรำ ๑๐ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๐๘ 

มำตรำ ๑๓ ทวิ๒๕  เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
ซึง่จะตอ้งปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๑) ใหส่้วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ ทีม่อี ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำยอื่นแจง้
ข้อห้ำม ข้อจ ำกัด หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ำยอำคำร หรือกำรด ำเนินกำรอย่ำงอื่นตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งทรำบเพื่อด ำเนินกำรตำม (๒) 

(๒) ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นจดัให้มีเอกสำรเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงื่อนไขในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ตลอดจนขอ้มูลทีไ่ดร้บัแจง้ตำม (๑) ไวจ้ ำหน่ำยหรอืใหแ้ก่ประชำชนซึ่งจะต้องปฏบิตัติำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

(๓) ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งค ำเตือนไว้ในใบอนุญำตที่ได้ออกให้ต ำม
พระรำชบญัญตันิี้ว่ำผูไ้ดร้บัใบอนุญำตตำมพระรำชบญัญตันิี้ยงัคงมหีน้ำทีต่อ้งขออนุญำต
เกีย่วกบัอำคำรนัน้ตำมกฎหมำยอื่นในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปดว้ย 

(๔) รำชกำรส่วนทอ้งถิน่อำจจดัใหม้แีบบแปลนอำคำรต่ำง ๆ ทีไ่ดม้ำตรฐำนและ
ถูกต้องตำมบทบญัญตัิแห่งพระรำชบญัญตัินี้ กฎกระทรวงและหรือข้อบญัญัติท้องถิ่น 
ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตันิี้ไวจ้ ำหน่ำยหรอืใหแ้ก่ประชำชนได้ 

 

มำตรำ ๑๓ ตร๒ี๖  ถำ้ผูซ้ึง่จะตอ้งปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบั 

(๑) กำรก ำหนดระยะหรอืระดบัระหว่ำงอำคำรกบัอำคำร หรอืเขตทีด่นิของผูอ้ื่น
หรอืระหว่ำงอำคำรกบัถนน ตรอก ซอย ทำงเทำ้ หรอืทีส่ำธำรณะ หรอื 

(๒) กำรก ำหนดบรเิวณหำ้มก่อสรำ้ง ดดัแปลง รื้อถอน เคลื่อนยำ้ย และใชห้รอื
เปลีย่นกำรใชอ้ำคำรชนิดใดหรอืประเภทใด 

ผู้นัน้มีสิทธิหำรือไปยังเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้โดยท ำเป็นหนังสือ และให้ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตอบขอ้หำรอืนัน้ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอื แต่ถ้ำ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นว่ำมคีวำมจ ำเป็นต้องขอค ำปรกึษำจำกคณะกรรมกำรควบคุม
อำคำรเสียก่อนหรือมีเหตุจ ำเป็นอื่นใด ก็ให้ขยำยก ำหนดเวลำดังกล่ำวออกไปได้อีก 
ไม่เกนิสองครำว ครำวละไม่เกนิสำมสบิวนั 

ในกรณีที่ผู้หำรอืตำมวรรคหนึ่งได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ดดัแปลง รื้อถอน หรอื
เคลื่อนย้ำยอำคำรโดยถอืปฏบิตัติำมค ำตอบขอ้หำรอืของเจำ้พนักงำนท้องถิน่ ถ้ำต่อมำ

 
๒๕ มำตรำ ๑๓ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๖ มำตรำ ๑๓ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๐๙ 

ปรำกฏว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ตอบข้อหำรือไปโดยผิดพลำดเป็นเหตุให้ผู้หำรือได้
ด ำเนินกำรดงักล่ำวไปโดยไม่ถูกต้องตำมบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ กฎกระทรวง
หรือข้อบญัญตัิท้องถิ่นที่ออกตำมพระรำชบญัญตัินี้ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ผู้นัน้ 
ไม่ตอ้งรบัโทษ 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมกำรควบคมุอำคำร 

   
 

มำตรำ ๑๔  ให้มีคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร ประกอบด้วยอธิบดี 
กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง*เป็นประธำนกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข ผู้แทน
กระทรวงอุตสำหกรรม ผูแ้ทนกรมกำรปกครอง ผูแ้ทนกรมทำงหลวง ผูแ้ทนกรมอยักำร 
ผู้แทนส ำนักผังเมือง ผู้แทนส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดล้อม* ผูแ้ทนกรุงเทพมหำนคร ผูแ้ทนคณะกรรมกำรควบคุมกำรประกอบวชิำชพี
วศิวกรรมและผู้แทนคณะกรรมกำรควบคุมกำรประกอบวชิำชพีสถำปัตยกรรม แห่งละ
หนึ่งคน และผูท้รงคุณวุฒอิกีไม่เกนิสีค่นซึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นกรรมกำร และใหห้วัหน้ำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มำตรำ ๑๕  กรรมกำรซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้มวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสำมปี 

ในกรณีมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรในระหว่ำงทีก่รรมกำรซึ่งแต่งตัง้ไวแ้ล้วยงัมวีำระ
อยู่ในต ำแหน่ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตัง้เพิม่ขึน้หรอืแต่งตัง้ซ่อม ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้นัน้อยู่ใน
ต ำแหน่งเท่ำกบัวำระทีเ่หลอือยู่ของกรรมกำรซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้นัน้ 

กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รบัแต่งตัง้อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองครำว
ตดิต่อกนั 

 

มำตรำ ๑๖  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๕ กรรมกำร
ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) รฐัมนตรใีหอ้อก 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๕) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๑๐ 

(๖) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึที่สุดหรอืค ำสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมำยให้
จ ำคุก เวน้แต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิทีก่ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

 

มำตรำ ๑๗  กำรประชุมของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร ต้องมกีรรมกำรมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึเป็นองค์ประชุม ถ้ำประธำน
กรรมกำรไม่อยู่หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัิหน้ำทีไ่ด้ ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลอืกกรรมกำร
คนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก 

กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน 
ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๑๘๒๗  ใหค้ณะกรรมกำรควบคุมอำคำรมอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) ใหค้ ำแนะน ำแก่รฐัมนตรใีนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๘ หรอืมำตรำ ๑๐ ทว  ิ

(๒) ใหค้วำมเหน็ชอบในกำรออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตำมมำตรำ ๑๐ (๒) 
(๓)๒๘ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือส่วนรำชกำรในกำร

ปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
(๔)๒๙ ก ำกบัดูแลและตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่และผูซ้ึง่

มหีน้ำทีป่ฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
(๕)๓๐ รบัขึน้ทะเบยีนและเพกิถอนกำรขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ 

(๖)๓๑ ปฏบิตักิำรอื่นตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๑๙  คณะกรรมกำรควบคุมอำคำรอำจตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อพจิำรณำ
หรอืปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมทีค่ณะกรรมกำรควบคุมอำคำรมอบหมำยได้ 

ใหน้ ำมำตรำ ๑๗  มำใชบ้งัคบัแก่กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๒๐๓๒  ใหจ้ดัตัง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรขึน้ในกรมโยธำธกิำร
และผงัเมอืง* มหีน้ำทีด่งันี้ 

 
๒๗ มำตรำ ๑๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๘ มำตรำ ๑๘ (๓) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๙ มำตรำ ๑๘ (๔) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๐ มำตรำ ๑๘ (๕) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๑ มำตรำ ๑๘ (๖) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๒ มำตรำ ๒๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๑๑ 

(๑) ปฏบิตังิำนธุรกำรและงำนวชิำกำรใหแ้ก่คณะกรรมกำรควบคุมอำคำร 

(๒) ปฏิบัติงำนธุรกำร ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอควำมเห็นแก่
คณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์ 

(๓) ประสำนงำนและให้ควำมช่วยเหลอืแก่รำชกำรส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรฐัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญตัินี้ ตลอดจนให้ค ำแนะน ำแก่
ภำคเอกชน 

(๔) ปฏบิตังิำนตำมทีค่ณะกรรมกำรควบคุมอำคำรมอบหมำย 

 

หมวด ๓ 

กำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยำ้ย 

และใชห้รอืเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร 

   
 

มำตรำ ๒๑๓๓  ผู้ใดจะก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรต้องได้รับ
ใบอนุญำตจำกเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ หรอืแจง้ต่อเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่และด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๓๙ ทว ิ

 

มำตรำ ๒๑ ทวิ๓๔  กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรชนิดหรือ
ประเภทที่กฎกระทรวงก ำหนดให้มกีำรตรวจสอบงำนออกแบบและค ำนวณส่วนต่ำง ๆ 
ของโครงสร้ำงอำคำร ผู้ขอรบัใบอนุญำตหรอืผู้แจง้ตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิต้องจดัให้มกีำร
ตรวจสอบงำนออกแบบและค ำนวณดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๒๓๕  ผู้ใดจะรื้อถอนอำคำรดังต่อไปนี้  ต้องได้รับใบอนุญำตจำก 
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ หรอืแจง้ต่อเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่และด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิ

(๑) อำคำรที่มส่ีวนสูงเกินสบิหำ้เมตรซึ่งอยู่ห่ำงจำกอำคำรอื่นหรอืที่สำธำรณะ
น้อยกว่ำควำมสงูของอำคำร 

(๒) อำคำรทีอ่ยู่ห่ำงจำกอำคำรอื่นหรอืทีส่ำธำรณะน้อยกว่ำสองเมตร 

 

  

 
๓๓ มำตรำ ๒๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๔ มำตรำ ๒๑ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๕ มำตรำ ๒๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๑๒ 

มำตรำ ๒๓๓๖  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๒๔๓๗  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๒๕๓๘  ในกรณีทีเ่ป็นกำรยื่นค ำขอรบัใบอนุญำต ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่
ตรวจพจิำรณำและออกใบอนุญำตหรอืมหีนังสอืแจ้งค ำสัง่ไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผล  
ใหผู้ข้อรบัใบอนุญำตทรำบภำยในสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอ 

ในกรณีมเีหตุจ ำเป็นทีเ่จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ไม่อำจออกใบอนุญำตหรอืยงัไม่อำจมี
ค ำสัง่ไม่อนุญำตไดภ้ำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ใหข้ยำยเวลำออกไปไดอ้กีไม่เกิน
สองครำว ครำวละไม่เกนิสีส่บิหำ้วนั แต่ต้องมหีนังสอืแจง้กำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็น
แต่ละครำวให้ผู้ขอรบัใบอนุญำตทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่งหรอืตำมทีไ่ด้
ขยำยเวลำไวน้ัน้ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบอนุญำตหรือมีค ำสัง่ไม่อนุญำตให้ 
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่แจง้ใหผู้ข้อรบัใบอนุญำตทรำบโดยไม่ชกัชำ้ 

 

มำตรำ ๒๖๓๙  ในกรณีทีก่ำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนยำ้ยอำคำร 
ที่ขออนุญำตนัน้ มลีกัษณะหรอือยู่ในประเภทที่ได้ก ำหนดเป็นวชิำชพีวศิวกรรมควบคุม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพวิศวกรรมหรือเป็นวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวชิำชพีสถำปัตยกรรม ถ้ำวศิวกรหรอืสถำปนิกผู้รบัผิดชอบในกำรนัน้
ตำมที่ระบุไว้ในค ำขอมไิด้เป็นผู้ได้รบัใบอนุญำตให้ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุม 
หรอืวชิำชพีสถำปัตยกรรมควบคุมตำมกฎหมำยดงักล่ำว แล้วแต่กรณี ให้เจ้ำพนักงำน
ทอ้งถิน่ปฏเิสธไม่รบัพจิำรณำค ำขอนัน้ 

 

มำตรำ ๒๗๔๐  ในกำรตรวจพจิำรณำค ำขอรบัใบอนุญำต ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่
มอี ำนำจสัง่ให้ผูข้อรบัใบอนุญำตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รำยกำร
ประกอบแบบแปลน หรือรำยกำรค ำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตำม
กฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๘ หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตำมมำตรำ ๙ หรอืมำตรำ 
๑๐ และใหน้ ำมำตรำ ๒๕ วรรคสำม มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
๓๖ มำตรำ ๒๓ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๗ มำตรำ ๒๔ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๘ มำตรำ ๒๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๙ มำตรำ ๒๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๐ มำตรำ ๒๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๑๓ 

เมื่อผูข้อรบัใบอนุญำตไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผงับรเิวณ แบบแปลนรำยกำร
ประกอบแบบแปลน หรือรำยกำรค ำนวณตำมค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแล้วให้ 
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตรวจพจิำรณำและออกใบอนุญำตใหภ้ำยในสำมสบิวนั แต่ถำ้ผูข้อรบั
ใบอนุญำตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคญัผิดจำกค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  
ในกรณีนี้ใหถ้อืว่ำเป็นกำรยื่นค ำขอใหม่และใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๕ ต่อไป 

 

มำตรำ ๒๘๔๑  ในกรณีที่แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำร
ค ำนวณที่ได้ยื่นมำพร้อมกบัค ำขอรบัใบอนุญำตกระท ำโดยผู้ที่ได้รบัใบอนุญำตให้เป็น 
ผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวศิวกร ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่
ตรวจพจิำรณำแต่เฉพำะในส่วนทีไ่ม่เกีย่วกบัรำยกำรค ำนวณ 

 

มำตรำ ๒๘ ทวิ๔๒  ในกรณีที่แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน และ
รำยละเอยีดดำ้นสถำปัตยกรรมของอำคำรซึง่ไม่เป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใชท้ีไ่ดย้ื่น
มำพรอ้มกบัค ำขอรบัใบอนุญำตกระท ำโดยผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญำตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิำชพี
สถำปัตยกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำปนิก ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ตรวจพจิำรณำแต่เฉพำะในส่วนทีไ่ม่เกี่ยวกบัรำยละเอยีดดำ้นสถำปัตยกรรมส่วนภำยใน
อำคำร เวน้แต่ทำงหนีไฟและบนัไดหนีไฟ 

 

มำตรำ ๒๙๔๓  เมื่อได้รบัใบอนุญำตแล้ว ให้ผู้ได้รบัใบอนุญำตมหีนังสอืแจง้ชื่อ 
ผู้ควบคุมงำนกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดกำรด ำเนินกำรตำมที่ได้รับอนุญำตให้ 
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ทรำบพรอ้มทัง้แนบหนังสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคุมงำนมำดว้ย 

ผู้ควบคุมงำนจะเป็นบุคคลใดหรือเป็นเจ้ำของอำคำรก็ได้ เว้นแต่จะเป็น 
กำรต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพวิศวกรรมหรือกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม 

 

มำตรำ ๓๐๔๔  ถ้ำผู้ได้รบัใบอนุญำตจะบอกเลกิตวัผูค้วบคุมงำนทีไ่ดแ้จง้ชื่อไว้ 
หรือผู้ควบคุมงำนจะบอกเลิกกำรเป็นผู้ควบคุมงำน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นทรำบ แต่ทัง้นี้ไม่เป็นกำรกระทบถึงสิทธิและหน้ำที่ทำงแพ่งระหว่ำงผู้ได้รับ
ใบอนุญำตกบัผูค้วบคุมงำนนัน้ 

 
๔๑ มำตรำ ๒๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๒ มำตรำ ๒๘ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๓ มำตรำ ๒๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๔ มำตรำ ๓๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๑๔ 

ในกรณีที่มีกำรบอกเลิกตำมวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องระงับกำร
ด ำเนินกำรตำมที่ได้รบัอนุญำตไวก้่อนจนกว่ำจะได้มหีนังสอืแจง้ชื่อและส่งหนังสอืแสดง
ควำมยนิยอมของผูค้วบคุมงำนคนใหม่ใหแ้ก่เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่แลว้ 

 

มำตรำ ๓๑๔๕  ห้ำมมใิห้ผูใ้ดจดัใหม้หีรอืด ำเนินกำรก่อสร้ำง ดดัแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรให้ผิดไปจำกแผนผงับริเวณ แบบแปลน และรำยกำรประกอบ  
แบบแปลนทีไ่ดร้บัอนุญำต ตลอดจนวธิกีำรหรอืเงื่อนไขทีเ่จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ก ำหนดไว้
ในใบอนุญำต หรอืใหผ้ดิไปจำกทีไ่ดแ้จง้ไวต้ำมมำตรำ ๓๙ ทว ิเวน้แต่ 

(๑) เจำ้ของอำคำรนัน้ไดย้ื่นค ำขออนุญำตและไดร้บัใบอนุญำตจำกเจำ้พนักงำน
ทอ้งถิน่ใหท้ ำกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงได ้

(๒) เจ้ำของอำคำรนัน้ได้แจ้งกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ทรำบแลว้ หรอื 

(๓) กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่ข ัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเป็นกรณีตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ใหน้ ำมำตรำ ๒๕ หรอืมำตรำ ๓๙ ทว ิมำใช้บงัคบัแก่กำรด ำเนินกำรตำม (๑) 
หรอื (๒) แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

ในกรณีทีม่กีำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยำ้ยอำคำร เป็นกำรฝ่ำฝืน
ควำมในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้ควบคุมงำน เว้นแต่ผู้ควบคุมงำนจะ
พสิจูน์ไดว้่ำเป็นกำรกระท ำของผูอ้ื่นซึง่ผูค้วบคุมงำนไดม้หีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งกำรกระท ำ
ดงักล่ำวใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำร และผูด้ ำเนินกำรทรำบแลว้ แต่บุคคลดงักล่ำว
ไม่ยอมปฏบิตัติำม 

 

มำตรำ ๓๒๔๖  อำคำรประเภทควบคุมกำรใช ้คอื อำคำรดงัต่อไปนี้ 
(๑)๔๗ อำคำรส ำหรบัใชเ้ป็นคลงัสนิคำ้ โรมแรม อำคำรชุด หรอืสถำนพยำบำล 

(๒) อำคำรส ำหรับใช้เพื่อกิจกำรพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรศึกษำ  
กำรสำธำรณสุข หรอืกจิกำรอื่น  ทัง้นี้ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญำตให้ก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรประเภท
ควบคุมกำรใช ้หรอืผูแ้จง้ตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิไดก้ระท ำกำรดงักล่ำวเสรจ็แล้ว ใหแ้จง้เป็น
หนังสอืใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ทรำบตำมแบบทีเ่จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ก ำหนด เพื่อท ำกำร

 
๔๕ มำตรำ ๓๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๖ มำตรำ ๓๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๗ มำตรำ ๓๒ (๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๑๕ 

ตรวจสอบกำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยำ้ยอำคำรนัน้ใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้๔๘ 

หำ้มมใิหบุ้คคลใดใชอ้ำคำรนัน้เพื่อกจิกำรดงัทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญำต หรอืทีไ่ดแ้จง้
ไวต้ำมมำตรำ ๓๙ ทว ิภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง 

ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ท ำกำรตรวจสอบแล้วเห็นว่ำกำรก่อสร้ำงดดัแปลง 
หรอืเคลื่อนย้ำยอำคำรนัน้เป็นไปโดยถูกต้องตำมทีไ่ด้รบัใบอนุญำตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ำม
มำตรำ ๓๙ ทว ิแล้ว กใ็หอ้อกใบรบัรองใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตหรอืผูแ้จง้ตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ 
เพื่อให้มกีำรใชอ้ำคำรนัน้ตำมที่ได้รบัใบอนุญำตหรอืที่ได้แจง้ไวต้ำมมำตรำ ๓๙ ทว ิได้ 
แต่ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมิได้ท ำกำรตรวจสอบภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง  
ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำรนัน้ใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอ้ำคำรนัน้เพื่อกจิกำร
ดงัทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญำตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ำมมำตรำ ๓๙ ทว ิต่อไปได้๔๙ 

หำ้มมใิหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำรประเภทควบคุมกำรใชห้รอืยนิยอมให้
บุคคลใดใช้อำคำรนัน้เพื่อกิจกำรอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ในใบอนุญำตหรอืทีไ่ด้แจง้ไว้ตำม
มำตรำ ๓๙ ทว ิ

 

มำตรำ ๓๒ ทว๕ิ๐  เจำ้ของอำคำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) อำคำรสงู อำคำรขนำดใหญ่พเิศษ 

(๒) อำคำรชุมนุมคน 

(๓) อำคำรตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 
๔๘ บุคคลที่จะก่อสรำ้งอำคำรส ำหรบัใชเ้พื่อกจิกำรพำณิชยกรรมประเภทคำ้ปลกีคำ้ส่งจะตอ้ง

ขอใบอนุญำตก่อสรำ้งตำมแบบ อ. ๑ ที่มกีำรระบุประเภทอำคำรที่จะก่อสร้ำง วตัถุประสงค์ของกำรใช้
งำนอำคำร และขนำดพื้นที่ที่จะก่อสรำ้ง เป็นต้น และเมื่อได้รบัใบอนุญำตก่อสร้ำงตำมแบบ อ. ๑ แล้ว  
ใหแ้จ้งเป็นหนังสอืต่อเจ้ำพนักงำนทอ้งถิน่ทรำบ  ทัง้นี้ เพื่อใหเ้จ้ำพนักงำนทอ้งถิน่ท ำกำรตรวจสอบกำร
ก่อสรำ้งอำคำรว่ำเป็นไปโดยถูกต้องตำมที่ได้รบัอนุญำตหรอืไม่ และกำรขอใบอนุญำตก่อสรำ้งดงักล่ำว
ยงัต้องค ำนึงถงึกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ที่ก ำหนดขนำดพื้นที่และวธิคี ำนวณพื้นที่อำคำร
ส ำหรับใช้เพื่อกิจกำรของอำคำรแต่ละประเภทไว้ด้วย (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๙/๒๕๕๕) 

๔๙ เมื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำกำรก่อสร้ำงอำคำรเป็นไปโดยถูกต้อง
ตำมที่ได้รบัอนุญำต ก็ใหอ้อกใบรบัรองตำมแบบ อ. ๖ ใหแ้ก่ผูไ้ด้รบัอนุญำตเพื่อใหม้กีำรใช้งำนอำคำร
ต่อไปได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๙/๒๕๕๕) 

๕๐ มำตรำ ๓๒ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๑๖ 

ต้องจดัให้มผีู้ตรวจสอบด้ำนวศิวกรรมหรอืผู้ตรวจสอบด้ำนสถำปัตยกรรม แล้วแต่กรณี 
ท ำกำรตรวจสอบสภำพอำคำร โครงสรำ้งของตวัอำคำร อุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ เกีย่วกบั
ระบบไฟฟ้ำ และกำรจดัแสงสว่ำง ระบบกำรเตือน กำรป้องกันและกำรระงบัอัคคีภัย  
กำรป้องกนัอนัตรำยเมื่อมเีหตุชุลมุนวุ่นวำย ระบบระบำยอำกำศ ระบบระบำยน ้ำ ระบบ
บ ำบัดน ้ ำเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น  ๆ ของอำคำรที่จ ำเป็นต่อกำรป้องกัน
ภยันตรำยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อสุขภำพ ชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพย์สิน แล้วรำยงำนผล  
กำรตรวจสอบต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพจิำรณำผลกำรตรวจสอบสภำพอำคำรตำมวรรคหนึ่ง
โดยมชิกัชำ้ เพื่อพจิำรณำออกใบรบัรองกำรตรวจสอบสภำพอำคำรหรอืด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๔๖ หรอืมำตรำ ๔๖ ทว ิแลว้แต่กรณี ต่อไป 

 

มำตรำ ๓๒ ตรี๕๑  เจำ้ของอำคำร ผูค้รอบครองอำคำร หรอืผูด้ ำเนินกำร ส ำหรบั
อำคำรชนิดหรอืประเภทตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๘ (๑๖) ต้องจดั
ให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของ
บุคคลภำยนอกตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร เงื่อนไขและจ ำนวนเงนิเอำประกนัภัยทีร่ฐัมนตรี
ก ำหนดในกฎกระทรวงโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร 

 

มำตรำ ๓๓๕๒  ห้ำมมิให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรซึ่งไม่เป็นอำคำร
ประเภทควบคุมกำรใช้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อำคำรดงักล่ำวเพื่อกิจกำรตำม
มำตรำ ๓๒ เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญำตจำกเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่หรือไดแ้จง้ใหเ้จำ้พนักงำน
ทอ้งถิน่ทรำบแลว้ และใหน้ ำมำตรำ ๒๕ และมำตรำ ๒๗ หรอืมำตรำ ๓๙ ทว ิแลว้แต่กรณี 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
๕๑ มำตรำ ๓๒ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๒ มำตรำ ๓๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
อำคำรที่พกัอำศัย - พำณิชยกรรม – จอดรถยนต์ ซึ่งมิได้เป็นอำคำรประเภทควบคุม 

กำรใช ้หำกประสงคจ์ะเปลี่ยนเป็นโรงแรมซึ่งเป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใชต้ำมมำตรำ ๓๒ กจ็ะตอ้ง
ได้รบัใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๓๓ วรรคหนึ่ง และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง  
(ฉบบัที่ ๑๐) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำรฯ และเมื่อได้รบัใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้
อำคำรแล้ว จึงจะด ำเนินกำรขอรบัใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมได้  (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ :เรื่องเสรจ็ที ่๒๕/๒๕๕๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๑๗ 

ใหน้ ำควำมในวรรคหนึ่งมำใชบ้งัคบัแก่กำรเปลี่ยนกำรใชอ้ำคำรประเภทควบคุม
กำรใช้ส ำหรบักิจกำรหนึ่งไปใชเ้ป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใชส้ ำหรบัอกีกิจกำรหนึ่ง
โดยอนุโลม๕๓ 

 

มำตรำ ๓๔๕๔  ห้ำมมใิหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำรทีต่้องมพีื้นทีห่รอืสิง่ที่
สรำ้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทำงเขำ้ออกของรถตำมทีร่ะบุไวใ้นมำตรำ ๘ (๙) 
ดัดแปลง หรือใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทำงเข้ำออกของรถนัน้เพื่อกำรอื่น  ทัง้นี้ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญำตจำกเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ 

ขอ้ห้ำมตำมวรรคหนึ่งใหถ้ือว่ำเป็นภำระติดพนัในอสงัหำรมิทรพัย์นัน้โดยตรง
ตรำบที่อำคำรนัน้ยงัมอียู่  ทัง้นี้ ไม่ว่ำจะมกีำรโอนทีจ่อดรถ ที่กลบัรถ และทำงเขำ้ออก
ของรถนัน้ต่อไปยงับุคคลอื่นหรอืไม่กต็ำม 

 

มำตรำ ๓๕๕๕  ใบอนุญำตทีอ่อกตำมมำตรำ ๒๑ หรอืมำตรำ ๒๒ ใหใ้ชไ้ดต้ำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นใบอนุญำต ถำ้ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประสงคจ์ะขอต่ออำยุใบอนุญำต
จะต้องยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ และเมื่อได้ยื่นค ำขอดงักล่ำวแล้ว ให้ด ำเนินกำร
ต่อไปไดจ้นกว่ำเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่จะสัง่ไม่อนุญำตใหต้่ออำยุใบอนุญำตนัน้ 

 

มำตรำ ๓๖๕๖  ใบอนุญำตทีอ่อกตำมมำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๒ หรอืมำตรำ ๓๓ จะ
โอนแก่กนัมไิด ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตเป็นหนังสอืจำกเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ 

 

 
๕๓ อำคำรควบคุมกำรใช้ที่เป็นอำคำรประเภทอื่นที่ไม่ใช่โรงแรม หำกต่อมำประสงค์ จะขอ

อนุญำตใชอ้ำคำรนัน้ประกอบธุรกจิโรงแรม เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำรกต็อ้งขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้
อำคำรต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๓๓ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง  
(ฉบบัที ่๑๐)ฯ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๕/๒๕๕๓) 

๕๔ มำตรำ ๓๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๕ มำตรำ ๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ผู้ได้ร ับใบอนุญำตที่ประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตจะต้องยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต  

ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ กรณีที่มีกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตหลังจำกที่ใบอนุญำตเดิมสิ้นอำยุลงแล้ว  
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจต่ออำยุ ใบอนุญำตให้ได้  (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๓/๒๕๓๙) 

๕๖ มำตรำ ๓๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๑๘ 

มำตรำ ๓๗๕๗  ในกรณีที่ผู้ได้รบัใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๒ หรอื
มำตรำ ๓๓ ตำย ทำยำทหรือผู้จดักำรมรดกของบุคคลดงักล่ำวซึ่งประสงค์จะท ำกำร
ก่อสรำ้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยำ้ย ใชห้รอืเปลีย่นกำรใชอ้ำคำรนัน้ต่อไป ตอ้งมหีนังสอื
แจง้ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ทรำบภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญำตตำย ในกรณี
เช่นว่ำนี้ใหถ้อืว่ำทำยำทหรอืผูจ้ดักำรมรดกดงักล่ำวเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตนัน้แทน 

 

มำตรำ ๓๘  ในระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ำยอำคำร 
แล้วแต่กรณี ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องเก็บใบอนุญำต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รำยกำรประกอบแบบแปลนไว้ในบรเิวณที่ได้รบัอนุญำตให้กระท ำกำรดงักล่ำวหนึ่งชุด 
และพรอ้มทีจ่ะใหน้ำยช่ำงหรอืนำยตรวจตรวจดไูด้ 

ให้ผู้ครอบครองอำคำรประเภทควบคุมกำรใช ้แสดงใบรบัรองตำมมำตรำ ๓๒ 
หรอืใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๓ ไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้ำ่ย ณ อำคำรนัน้ 

 

มำตรำ ๓๙  ในกรณีทีใ่บอนุญำตหรอืใบรบัรองสญูหำย ถูกท ำลำย หรอืช ำรุดใน
สำระส ำคญั ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญำตหรอืใบรบัรองยื่นค ำขอรบัใบแทนใบอนุญำตหรอืใบแทน
ใบรบัรองต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย  
ถูกท ำลำย หรอืช ำรุด 

กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบรับรอง และกำรออกใบแทน
ใบอนุญำตหรอืใบแทนใบรบัรอง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง 

ใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มีผลตำมกฎหมำยเช่นเดียวกับ
ใบอนุญำตหรอืใบรบัรอง แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๓๙ ทวิ๕๘  ผู้ใดจะก่อสร้ำง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอำคำร โดยไม่ยื่นค ำ
ขอรบัใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นกไ็ด้ โดยกำรแจ้งต่อเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตำม
แบบทีค่ณะกรรมกำรควบคุมอำคำรก ำหนดพรอ้มดว้ยเอกสำรและหลกัฐำนตำมทีร่ะบุไว้
ในแบบดงักล่ำว โดยอย่ำงน้อยตอ้งแจง้ขอ้มลูและยื่นเอกสำรและหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

 
๕๗ มำตรำ ๓๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๘ มำตรำ ๓๙ ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๑๙ 

(๑) ชื่อของผูร้บัผดิชอบงำนออกแบบอำคำร ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตใหเ้ป็นผู้
ประกอบวชิำชพีสถำปัตยกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสถำปนิก และต้องไม่เป็นผู้
ไดร้บักำรแจง้ชื่อตำมมำตรำ ๔๙ ทว ิ

(๒) ชื่อของผู้ร ับผิดชอบงำนออกแบบและค ำนวณอำคำร ซึ่งเป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวศิวกร และ
ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บักำรแจง้ชื่อตำมมำตรำ ๔๙ ทว  ิ

(๓) ชื่อของผู้ควบคุมงำน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำปนิก และผู้ได้รับ
ใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวศิวกร และ
ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บักำรแจง้ชื่อตำมมำตรำ ๔๙ ทว  ิ

(๔) ส ำเนำใบอนุญำตของบุคคลตำม (๑) (๒) และ (๓) พร้อมรบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง และหนังสือรบัรองกำรได้รบัอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุมหรอืผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมทีอ่อกโดยสภำสถำปนิกหรอืสภำวศิวกร 
แลว้แต่กรณี 

(๕) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำร
ค ำนวณของอำคำรทีจ่ะก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืรื้อถอน ซึ่งลงลำยมอืชื่อพรอ้มกบัระบุชื่อ
ของบุคคลตำม (๑) และ (๒) ใหช้ดัเจนว่ำตนเป็นผูร้บัผดิชอบงำนออกแบบอำคำรและเป็น
ผูร้บัผดิชอบงำนออกแบบและค ำนวณอำคำรนัน้ 

(๖) หนังสอืรบัรองของบุคคลตำม (๑) และ (๒) ซึง่รบัรองว่ำตนเป็นผูร้บัผดิชอบ
งำนออกแบบอำคำรหรอืเป็นผูร้บัผดิชอบงำนออกแบบและค ำนวณอำคำร แล้วแต่กรณี 
พร้อมทัง้รบัรองว่ำกำรออกแบบอำคำรและกำรออกแบบและค ำนวณอำคำรดงักล่ำว 
ถูกต้องตำมบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ กฎกระทรวงและขอ้บญัญตัทิ้องถิ่นทีอ่อก
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ และกฎหมำยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้ ส ำหรบัอำคำรทีต่้องจดัใหม้สีิง่
อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัผูพ้กิำร ผูทุ้พพลภำพ คนชรำ หรอืผูสู้งอำยุ ตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนดใหร้บัรองกำรเขำ้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดจ้ำกอำคำรและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกนัน้
ดว้ย 

(๗) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงำนตำม (๓) ซึ่งรับรองว่ำจะควบคุมกำร
ก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอำคำรนัน้ ใหถู้กตอ้งตำมแบบแปลน รำยกำรประกอบแบบ
แปลน และรำยกำรค ำนวณตำมที่ได้แจ้งไว้และที่ได้มีกำรแก้ไขตำมข้อทักท้วง หรือ
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบญัญตัิแห่งพระรำชบญัญตัินี้ กฎกระทรวงและขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตันิี้ และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๒๐ 

(๘) หนังสือรบัรองกำรตรวจสอบงำนออกแบบและค ำนวณส่วนต่ำง ๆ ของ
โครงสร้ำงอำคำร ในกรณีอำคำรที่จะก่อสร้ำงหรือดัดแปลงนัน้ เป็นอำคำรชนิดหรือ
ประเภทที่ก ำหนดให้ต้องมีกำรตรวจสอบงำนออกแบบและค ำนวณส่วนต่ำง ๆ ของ
โครงสรำ้งอำคำรตำมมำตรำ ๒๑ ทว ิ

(๙) หนังสือแสดงกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม หรอืรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งต้น ในกรณีทีเ่ป็นอำคำร
ในโครงกำรหรือกิจกำรซึ่งต้องจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ
รำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งตน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรส่งเสรมิและ
รกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้มแห่งชำต ิแลว้แต่กรณี 

(๑๐) หนังสอืรบัรองจำกผู้แจ้ง พร้อมเอกสำรและหลักฐำนแสดงกำรให้ข้อมูล
และกำรแจง้สทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็ต่อเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่แก่บุคคลที่อยู่บริเวณ
ขำ้งเคยีง เกี่ยวกบักำรก่อสร้ำง ดดัแปลงหรอืกำรด ำเนินโครงกำรหรอืกจิกำร ในกรณีที่
อำคำรทีจ่ะก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืด ำเนินโครงกำรหรอืกจิกำรเป็นอำคำรทีไ่ม่ต้องจดัท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมเบื้องต้นตำม (๙) แต่อำคำรดงักล่ำวเป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ตำม
มำตรำ ๓๒  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรควบคุมอำคำร
ก ำหนด 

ในกรณีอำคำรทีจ่ะก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนตำมวรรคหนึ่ง เป็นอำคำรสูง 
อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ หรืออำคำรตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ผู้ร ับผิดชอบงำน
ออกแบบอำคำรตำม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้เ ป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม ระดบัวุฒสิถำปนิก ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสถำปนิก และผูร้บัผดิชอบ
งำนออกแบบและค ำนวณอำคำรตำม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบ
วชิำชพีวศิวกรรมควบคุม ระดบัวุฒวิศิวกร ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวศิวกร 

ในกรณีอำคำรทีจ่ะก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนตำมวรรคหนึ่ง เป็นอำคำรทีม่ี
ลกัษณะ ขนำด หรอือยู่ในประเภททีไ่ดก้ ำหนดใหเ้ป็นงำนวชิำชพีสถำปัตยกรรมควบคุม 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสถำปนิกหรอืเป็นงำนวชิำชพีวศิวกรรมควบคุม ในสำขำวศิวกรรม
โยธำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวศิวกร และมไิด้เป็นอำคำรสูง อำคำรขนำดใหญ่พเิศษ หรอื
อำคำรตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ผูร้บัผดิชอบงำนออกแบบอำคำรตำม (๑) ตอ้งเป็นผู้
ได้รบัใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวชิำชพีสถำปัตยกรรมควบคุมไม่ต ่ำกว่ำระดบัสำมญั
สถำปนิก ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสถำปนิก และผูร้บัผดิชอบงำนออกแบบและค ำนวณอำคำร
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๒๒๑ 

ตำม (๒) ต้องเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมไม่ต ่ำกว่ำ
ระดบัสำมญัวศิวกร ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวศิวกร 

ในกรณีอำคำรทีจ่ะก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนตำมวรรคหนึ่ง มไิดเ้ป็นอำคำร
ตำมวรรคสอง และวรรคสำม ผูร้บัผดิชอบงำนออกแบบอำคำรตำม (๑) ต้องเป็นผูไ้ด้รบั
ใบอนุญำตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปัตยกรรมควบคุม สำขำสถำปัตยกรรมหลกั ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยสถำปนิก และผูร้บัผดิชอบงำนออกแบบและค ำนวณอำคำรตำม (๒) ตอ้ง
เป็นผู้ได้รบัใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมสำขำวศิวกรรมโยธำ 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวศิวกร 

 

มำตรำ ๓๙ ตรี๕๙  เมื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้รับข้อมูล และเอกสำรและ
หลกัฐำนจำกผู้แจ้งตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิและผู้แจ้งได้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
แปลนกำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอำคำรครบถว้นแลว้ ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ออก
ใบรบัแจง้ภำยในสำมวนัท ำกำรนับแต่วนัทีไ่ดร้บัช ำระค่ำธรรมเนียมและใหผู้แ้จง้ก่อสรำ้ง 
ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอำคำรตำมทีไ่ดแ้จง้ไวไ้ดต้ัง้แต่วนัทีผู่แ้จง้ไดร้บัใบรบัแจง้ 

ในกรณีทีผู่แ้จง้ไม่ก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรือรื้อถอนอำคำรตำมทีไ่ดแ้จง้ไวภ้ำยใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่ำผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้ำง 
ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอำคำรตำมใบรบัแจง้อกีต่อไป และใหใ้บรบัแจง้เป็นอนัยกเลกิ 

ภำยในหนึ่งร้อยยี่สบิวนันับแต่วนัทีไ่ด้ออกใบรบัแจง้ตำมวรรคสอง หรอืนับแต่
วนัทีเ่ริม่กำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอำคำร แล้วแต่กรณี หำกเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่
ตรวจพบเหตุไม่ถูกตอ้ง ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้แจ้งได้แจ้งขอ้มูลหรอืยื่นเอกสำรและหลกัฐำนตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิไว้ไม่
ถูกตอ้งใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ด ำเนินกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ภำยในสิบห้ำวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และมกีำรก่อสร้ำง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอำคำรแล้ว ให้เจำ้
พนักงำนทอ้งถิน่ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๐ (๑) และหำกอำคำรไดก้่อสรำ้ง หรอืดดัแปลง 
จนแล้วเสร็จตำมที่ได้แจ้งไว้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๐ (๒) 
จนกว่ำจะด ำเนินกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งดว้ยกไ็ด ้

(๒) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน หรือรำยกำร
ค ำนวณของอำคำรที่ผู้แจ้งได้ยื่นไว้ตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตำมบทบญัญตัิแห่ง
พระรำชบญัญตันิี้ กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตันิี้ หรอื
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมหีนังสอืแจ้งขอ้ทกัท้วงให้ผู้แจ้งแก้ไข

 
๕๙ มำตรำ ๓๙ ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน หรอืรำยกำรค ำนวณดงักล่ำว ให้
ถูกต้องตำมบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัิทอ้งถิน่ทีอ่อก
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำน
ทอ้งถิน่ก ำหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั 

(๓) กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอำคำรที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตำม
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตำม
พระรำชบญัญตันิี้ หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ให้เจ้ำพนักงำนทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้
ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ด ำเนินกำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอำคำรดงักล่ำว ใหถู้กต้องตำม
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตำม
พระรำชบญัญตัินี้ หรอืกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้งภำยในระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ก ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั และในระหว่ำงระยะเวลำที่ผูแ้จง้ด ำเนินกำรแก้ไข
ตำมหนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง ใหผู้แ้จง้ระงบักำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอำคำรในส่วน
ทีไ่ม่ถูกต้องนัน้จนกว่ำจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กต้อง เวน้แต่เป็นกำรกระท ำเพื่อแก้ไขใหเ้ป็นไป
ตำมขอ้ทกัทว้งของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ 

ในกรณีทีผู่แ้จง้ไม่ด ำเนินกำรแก้ไขใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำทีเ่จำ้พนักงำน
ทอ้งถิน่ไดก้ ำหนดไวใ้นหนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งตำมวรรคสำม (๒) หรอื (๓) ใหถ้อืว่ำผูแ้จง้
ไม่ประสงค์จะก่อสร้ำง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอำคำรตำมทีไ่ดแ้จง้ไวน้ัน้อีกต่อไป และให้
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีค ำสัง่ยกเลิกใบรับแจ้งที่ได้ออกไว้และมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๔๐ (๑) และ (๒) และมำตรำ ๔๒ แลว้แต่กรณี 

ถ้ำเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่มไิดม้หีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิ
ทรำบภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสำม ให้ถือว่ำกำรก่อสร้ำง ดดัแปลง หรือรื้อถอน
อำคำรดงักล่ำวได้รบัอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณีดงัต่อไปนี้ เจ้ำ
พนักงำนทอ้งถิน่มอี ำนำจแจง้ขอ้ทกัทว้งไดต้ลอดเวลำ 

(๑) กรณีเกีย่วกบักำรรุกล ้ำทีส่ำธำรณะ 

(๒) กรณีเกี่ยวกบัระยะ หรอืระดบัระหว่ำงอำคำรกบัถนน ตรอก ซอย ทำงเทำ้ 
หรอืทีส่ำธำรณะ ทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนกฎกระทรวง ประกำศ หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตำม
พระรำชบญัญตันิี้ หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะทีผู่แ้จง้ไดย้ื่นแจง้ หรอื 

(๓) กรณีเกี่ยวกับข้อก ำหนดในกำรห้ำมก่อสร้ำง ดดัแปลง รื้อถอน ใช้ หรือ
เปลี่ยนกำรใชอ้ำคำรชนิดใดหรอืประเภทใดทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนกฎกระทรวง ประกำศ หรอื
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตันิี้ หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งทีใ่ชบ้งัคบัอยู่
ในขณะทีผู่แ้จง้ไดย้ื่นแจง้ 
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ใบรบัแจง้และหนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง ใหเ้ป็นไปตำมแบบทีค่ณะกรรมกำรควบคุม
อำคำรก ำหนด 

ให้น ำบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเ งื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ (๑๒) และให้น ำมำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๓๗ 
มำตรำ ๓๘ และมำตรำ ๓๙ มำใชบ้งัคบัแก่ใบรบัแจง้โดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ ทว ิ

กำรอนุญำตใหใ้ชอ้ำคำรเพื่อประกอบกจิกำรเกีย่วกบัโรงมหรสพ๖๐ 

   
 

มำตรำ ๓๙ จตัวำ  กำรก่อสร้ำง ดดัแปลง เคลื่อนย้ำย รื้อถอน หรอืตรวจสอบ
อำคำรที่ใช้เพื่อประกอบกิจกำรโรงมหรสพ ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบัญญัติ 
แห่งพระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

มำตรำ ๓๙ เบญจ  ห้ำมมิให้เจ้ำของอำคำรหรือผู้ครอบครองอำคำรใช้หรือ
ยนิยอมใหผู้ใ้ดใชอ้ำคำรหรอืส่วนใดของอำคำรเป็นโรงมหรสพ เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญำต
ให้ใช้อำคำรเพื่อประกอบกิจกำรโรงมหรสพจำกคณะกรรมกำรที่มอี ำนำจพจิำรณำตำม
วรรคสอง แลว้แต่กรณี 

ให้มคีณะกรรมกำรพจิำรณำกำรประกอบกิจกำรโรงมหรสพมอี ำนำจพจิำรณำ
ออกใบอนุญำต เพกิถอนใบอนุญำต ต่ออำยุใบอนุญำต โอนใบอนุญำต และออกใบแทน
ใบอนุญำตเพื่อประกอบกจิกำรโรงมหรสพ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วยอธบิดกีรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง*
เป็นประธำนกรรมกำร ผูแ้ทนกรุงเทพมหำนคร ผูแ้ทนกรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสุข 
ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเป็นกรรมกำร และให้ผู้อ ำนวยกำรกองควบคุมกำร
ก่อสรำ้ง กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง*เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

(๒) ในเขตจงัหวดัอื่น ประกอบด้วยผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นประธำนกรรมกำร 
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่แห่งทอ้งทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง สำธำรณสุขจงัหวดั หวัหน้ำต ำรวจภูธรจงัหวดั
เป็นกรรมกำร และใหโ้ยธำธกิำรและผงัเมอืงจงัหวดั*เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ในกำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก และให้ประธำน
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรประกอบกิจกำรโรงมหรสพตำมวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  
เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมออกใบอนุญำต เพิกถอนใบอนุญำต ต่ออำยุ ใบอนุญำต  
โอนใบอนุญำต และออกใบแทนใบอนุญำตตำมวรรคสอง 

 
๖๐ หมวด ๓ ทว ิกำรอนุญำตใหใ้ชอ้ำคำรเพื่อประกอบกจิกำรเกีย่วกบัโรงมหรสพ มำตรำ ๓๙ 

จตัวำ ถงึ มำตรำ ๓๙ ฉ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๒๔ 

ประเภทของโรงมหรสพ ระบบควำมปลอดภยัและกำรป้องกนัอนัตรำยอนัอำจ
เกดิขึน้กบัคนดูและจ ำนวนและระยะห่ำงของสิง่ของหรอืส่วนต่ำง ๆ ภำยในและภำยนอก
อำคำรทีใ่ชเ้ป็นโรงมหรสพ เช่น หอ้งฉำย ทำงเขำ้ออก ประตู ทีน่ัง่คนดู ทำงเดนิ เป็นตน้ 
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๓๙ ฉ  ใบอนุญำตใหใ้ชอ้ำคำรเพื่อประกอบกจิกำรโรงมหรสพให้มอีำยุ
สองปี โดยใหใ้ชไ้ดจ้นถงึวนัที ่๓๑ ธนัวำคม ของปีทีส่องนับแต่ปีทีอ่อกใบอนุญำต 

หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขออนุญำต กำรอนุญำต กำรต่ออำยุ
ใบอนุญำต กำรโอนใบอนุญำต และกำรออกใบแทนใบอนุญำตส ำหรับโรงมหรสพ  
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

เจำ้ของอำคำรหรอืผูค้รอบครองอำคำรผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ออำยุใบอนุญำตใหใ้ช้
อำคำรเพื่อประกอบกจิกำรโรงมหรสพ ใหย้ื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อนใบอนุญำตเดมิ
สิ้นอำยุ และเมื่อได้ยื่นค ำขอดงักล่ำวแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำผู้มอี ำนำจ
อนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ เบญจ จะมคี ำสัง่ไม่อนุญำต 

 

หมวด ๔ 

อ ำนำจหน้ำทีข่องเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ 

   
 

มำตรำ ๔๐๖๑  ในกรณีทีม่กีำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนยำ้ยอำคำร
โดยฝ่ำฝืนบทบญัญตัิแห่งพระรำชบญัญตัินี้ กฎกระทรวง หรอืขอ้บญัญตัิท้องถิ่นที่ออก
ตำมพระรำชบญัญัตินี้ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) มคี ำสัง่ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำร ผูค้วบคุมงำน ผูด้ ำเนินกำรลูกจำ้ง 
หรอืบรวิำรของบุคคลดงักล่ำว ระงบักำรกระท ำดงักล่ำว 

(๒)๖๒ มีค ำสัง่ห้ำมมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้ำไปในส่วนใด ๆ ของอำคำรหรือ
บรเิวณทีม่กีำรกระท ำดงักล่ำว และจดัใหม้เีครื่องหมำยแสดงกำรหำ้มนัน้ไวใ้นทีเ่ปิดเผย
และเหน็ไดง้ำ่ย ณ อำคำรหรอืบรเิวณดงักล่ำว และ 

 
๖๑ มำตรำ ๔๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๒ เมื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิน่ไดเ้คยออกค ำสัง่ใหร้ือ้ถอนอำคำรและต่อมำศำลได้มคี ำพพิำกษำ

ถงึที่สุดใหร้ื้อถอนอำคำรที่ก่อสรำ้งโดยไม่ได้รบัอนุญำตแล้ว กรณีนี้จงึผ่ำนขัน้ตอนกำรใช้อ ำนำจสัง่กำร
ของเจ้ำพนักงำนท้องถิน่แล้ว กรุงเทพมหำนครในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิน่จงึไม่มเีหตุทีจ่ะมคี ำสัง่ตำม
มำตรำ ๔๐ (๒) อีก แต่จะต้องขอให้บังคบัคดีให้เป็นไปตำมค ำพพิำกษำของศำลต่อไป (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๕/๒๕๔๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๒๕ 

(๓) พิจำรณำมีค ำสัง่ตำมมำตรำ ๔๑ หรือมำตรำ ๔๒ แล้วแต่กรณี ภำยใน
สำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดม้คี ำสัง่ตำม (๑) 

 

มำตรำ ๔๑๖๓  ถ้ำกำรกระท ำตำมมำตรำ ๔๐ เป็นกรณีที่สำมำรถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหถู้กต้องได ้ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มอี ำนำจสัง่ใหเ้จำ้ของอำคำรยื่นค ำขอ
อนุญำตหรือด ำเนินกำรแจ้งตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ หรือด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุ 
อนัสมควร เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะขยำยระยะเวลำดงักล่ำวออกไปอีกก็ได้ และให้น ำ  
มำตรำ ๒๗ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๒๖๔  ถ้ำกำรกระท ำตำมมำตรำ ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สำมำรถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้ำของอำคำรมิได้ปฏิบัติตำมค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นตำมมำตรำ ๔๑ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมอี ำนำจสัง่ใหเ้จ้ำของหรอืผูค้รอบครอง
อำคำร ผูค้วบคุมงำน หรอืผูด้ ำเนินกำรรื้อถอนอำคำรนัน้ทัง้หมดหรอืบำงส่วนไดภ้ำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยให้ด ำเนินกำรรื้อถอนตำม
หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๘ (๑๑) หรอื 
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตำมมำตรำ ๙ หรอืมำตรำ ๑๐ 

 

มำตรำ ๔๓๖๕  ถำ้ไม่มกีำรรือ้ถอนอำคำรตำมค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิ่นตำม
มำตรำ ๔๒ ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มอี ำนำจดงัต่อไปนี้ 

 
๖๓ มำตรำ ๔๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๔ มำตรำ ๔๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กรณีที่ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๔๒ มีค ำสัง่ให้รื้อถอนอำคำร  

แมภ้ำยหลงัจะมคี ำพพิำกษำของศำลฎกีำใหร้ือ้ถอนอำคำรดว้ยกต็ำม ผูร้บัค ำสัง่ตอ้งปฏบิตัติำมโดยไม่ต้อง
ขออนุญำตรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ ๒๒ อกี เพรำะกรณีตำมมำตรำ ๒๒ นัน้เป็นกำรขออนุญำตรื้อถอน
ตำมควำมตอ้งกำรของเจำ้ของอำคำรเอง (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐/๒๕๔๘) 

๖๕ มำตรำ ๔๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แม้จะมีกำรฟ้องร้องเป็นคดีอำญำต่อศำลอำญำที่มีอ ำนำจพิจำรณำคดีอำญำ องค์กำร

บรหิำรส่วนต ำบลก็ยงัสำมำรถใช้มำตรกำรบงัคบัทำงปกครองตำมมำตรำ ๔๓ ควบคู่ไปกบักำรด ำเนิน  
คดอีำญำได ้และแมภ้ำยหลงัมคี ำพพิำกษำของศำลปกครองและศำลอำญำจะไม่สอดคลอ้งกนั แต่ผลของ
คดีปกครองและคดีอำญำจะเป็นอย่ำงไรก็ย่อมเป็นไปตำมกระบวนพิจำรณำคดี ข้อเท็จจริง  
และพยำนหลักฐำนของแต่ละคดีนัน้เอง (ควำมเห็นคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง :  
เรื่องเสรจ็ที ่๖๗/๒๕๕๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๒๖ 

(๑) ยื่นค ำขอฝ่ำยเดยีวโดยท ำเป็นค ำร้องต่อศำล นับแต่ระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้
ตำมมำตรำ ๔๒ ไดล่้วงพน้ไป ขอใหศ้ำลมคี ำสัง่จบักุมและกกัขงับุคคลซึ่งมไิดป้ฏบิตักิำร
ตำมค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๔๒ โดยให้น ำประมวลกฎหมำย  
วธิพีจิำรณำควำมแพ่งมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๒) ด ำเนินกำรหรือจดัให้มีกำรรื้อถอนอำคำรดังกล่ำวได้เองโดยจะต้องปิด
ประกำศก ำหนดกำรรื้อถอนไวใ้นบรเิวณนัน้แล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำเจด็วนั และเจำ้ของ
หรอืผูค้รอบครองอำคำร ผูร้บัผดิชอบงำนออกแบบอำคำร ผูร้บัผดิชอบงำนออกแบบและ
ค ำนวณอำคำร ผู้ควบคุมงำน และผู้ด ำเนินกำร จะต้องร่วมกนัเสยีค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้ 
เว้นแต่บุคคลดงักล่ำวจะพิสูจน์ได้ว่ำตนมไิด้เป็นผู้กระท ำหรือมส่ีวนร่วมในกำรกระท ำ 
ทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย 

ในกำรด ำเนินกำรรื้อถอนอำคำรตำมวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรอื 
ผูซ้ึ่งด ำเนินกำรแทนเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควรแก่พฤตกิำรณ์
แล้ว บุคคลตำมวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง
ด ำเนินกำรแทนเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ไม่ได ้

วสัดุก่อสรำ้งทีถู่กรื้อถอนและสิง่ของทีข่นออกจำกอำคำรส่วนทีม่กีำรรื้อถอนให้
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่มอี ำนำจยดึและเกบ็รกัษำไวห้รอืขำยและถอืเงนิไวแ้ทนได ้ ทัง้นี้ ตำม
หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และถ้ำเจ้ำของมไิด้เรยีกเอำ
ทรพัย์สนิหรอืเงนินัน้คนืภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีม่กีำรรื้อถอน ใหท้รพัย์สนิหรอืเงนิ
นัน้ตกเป็นของรำชกำรส่วนทอ้งถิน่นัน้เพื่อน ำมำเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรรื้อถอนอำคำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔๔๖๖  ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๒ วรรคสำม หรือมำตรำ ๓๓  
ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มอี ำนำจสัง่ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำรระงบักำรใชอ้ำคำร
ส่วนที่ยงัไม่ได้รบัใบรบัรอง ใบอนุญำต หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ จนกว่ำ 
จะไดร้บัใบรบัรอง ใบอนุญำต หรอืไดแ้จง้ตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิแลว้ 

 

มำตรำ ๔๕๖๗  ในกรณีทีม่กีำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๔ ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มอี ำนำจ
สัง่ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำร ผูค้รอบครองพืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้ดงักล่ำวหรอืผูท้ี่
กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๔ ระงบักำรกระท ำนัน้ และสัง่ให้บุคคลดงักล่ำวด ำเนินกำร

 
๖๖ มำตรำ ๔๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๗ มำตรำ ๔๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๒๗ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นให้กลบัคนืสู่สภำพเดิมได้ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด และใหน้ ำมำตรำ ๔๓ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๖  ในกรณีที่อำคำรซึ่งก่อสร้ำง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนย้ำยโดยได้รบั
อนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้  หรือได้ก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยก่อนวันที่
พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั มีสภำพหรือมีกำรใช้ที่อำจเป็นภยนัตรำยต่อสุขภำพ ชีวติ 
ร่ำงกำย หรอืทรพัย์สนิ หรอือำจไม่ปลอดภยัจำกอคัคภียัหรอืก่อใหเ้กิดเหตุร ำคำญหรอื
กระทบกระเทอืนต่อกำรรกัษำคุณภำพสิง่แวดล้อม ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มอี ำนำจสัง่ให้
ด ำเนินกำรแกไ้ขตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีไ่ม่มกีำรปฏบิตัติำมค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตำมวรรคหนึ่ง และ
ถ้ำอำคำรนัน้อำจเป็นภยนัตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพ ชีวิต ร่ำงกำย หรือทรพัย์สนิ  
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมอี ำนำจสัง่ให้รื้อถอนอำคำรนัน้ได้โดยให้น ำมำตรำ ๔๒ มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๖ ทว๖ิ๘  ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ เกี่ยวกบัระบบไฟฟ้ำและ
กำรจดัแสงสว่ำง ระบบกำรเตอืน กำรป้องกนัและกำรระงบัอคัคภียั กำรป้องกนัอนัตรำย
เมื่อมเีหตุชุลมุนวุ่นวำย ระบบระบำยอำกำศ ระบบระบำยน ้ำ ระบบบ ำบดัน ้ำเสยี ระบบ
เครื่องกล หรอืระบบอื่น ๆ ของอำคำรตำมมำตรำ ๓๒ ทว ิมสีภำพหรอืมกีำรใชท้ีอ่ำจเป็น
ภยนัตรำยต่อสุขภำพ ชีวิต ร่ำงกำย หรือทรพัย์สิน หรืออำจไม่ปลอดภัยจำกอคัคีภัย  
หรือก่อให้เกิดเหตุร ำคำญหรือกระทบกระเทือนต่อกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มอี ำนำจดงันี้ 

(๑) มคี ำสัง่ห้ำมมใิห้เจ้ำของอำคำรหรือผู้ครอบครองอำคำรใช้หรือยนิยอมให้
บุคคลใดใชอุ้ปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ และจดัใหม้เีครื่องหมำยแสดงกำรหำ้มนัน้ไวท้ีอุ่ปกรณ์ 
หรอืบรเิวณทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้ำ่ยทีอ่ยู่ใกลก้บัอุปกรณ์นัน้ 

(๒) มคี ำสัง่ใหเ้จำ้ของอำคำรด ำเนินกำรแกไ้ขอุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ นัน้ ใหอ้ยู่
ในสภำพทีป่ลอดภยัหรอืสำมำรถใชง้ำนไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ
สำมสบิวนั ในกรณีมเีหตุอนัสมควรเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่จะขยำยระยะเวลำดงักล่ำวออกไป
อกีกไ็ด ้

ในกรณีทีไ่ม่มกีำรปฏบิตัติำมค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตำมวรรคหนึ่ง และ
หำกอุปกรณ์ดงักล่ำวมผีลท ำให้อำคำรนัน้มสีภำพหรอืกำรใชท้ีอ่ำจเป็นภยนัตรำยอย่ำง

 
๖๘ มำตรำ ๔๖ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๒๘ 

รำ้ยแรงต่อสุขภำพ ชวีติ ร่ำงกำย หรอืทรพัยส์นิ ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่สัง่หำ้มใชอ้ำคำรนัน้
ทัง้หมดหรอืบำงส่วนไว้ก่อนก็ได้ และต้องจดัให้มเีครื่องหมำยแสดงกำรห้ำมนัน้ไว้ในที่
เปิดเผยและเหน็ไดง้ำ่ย ณ บรเิวณอำคำรหรอืบรเิวณดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๔๗๖๙  กำรสัง่หรอืกำรแจง้ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
นอกจำกกรณีตำมมำตรำ ๔๐ (๒) และมำตรำ ๔๗ ทว ิใหท้ ำเป็นหนังสอืส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรบัให้ผู้ขอรบัใบอนุญำต ผู้ได้รบัใบอนุญำต ผู้แจ้งตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ 
เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำร ผูด้ ำเนินกำรหรอืผูค้วบคุมงำน แลว้แต่กรณี ณ ภูมลิ ำเนำ
ของผูน้ัน้ หรอืจะท ำเป็นบนัทกึและใหบุ้คคลดงักล่ำวลงลำยมอืชื่อรบัทรำบกไ็ด้ 

ในกรณีทีเ่จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ไม่อำจด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้ ใหปิ้ดประกำศ
ส ำเนำค ำสัง่หรอืหนังสอืแจง้ แล้วแต่กรณี ไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้่ำย ณ อำคำรหรอื
บรเิวณทีต่ัง้อำคำรทีท่ ำกำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง รื้อถอน เคลื่อนยำ้ย ใชห้รอืเปลี่ยนกำรใช้
นัน้และใหถ้อืว่ำผูข้อรบัใบอนุญำต ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต ผูแ้จง้ตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิเจำ้ของ
หรอืผูค้รอบครองอำคำร ผูด้ ำเนินกำร หรอืผูค้วบคุมงำนไดท้รำบค ำสัง่หรอืหนังสอืแจง้นัน้
แลว้เมื่อพน้ก ำหนดเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดม้กีำรปิดประกำศดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๔๗ ทวิ๗๐  กำรแจ้งค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นที่สัง่ให้ระงบักำร
กระท ำทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้หรอืใหร้ื้อถอนอำคำร ใหท้ ำเป็น
หนังสอืส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัใหผู้ซ้ึ่งจะต้องรบัค ำสัง่ดงักล่ำว ณ ภูมลิ ำเนำ
ของผูน้ัน้ และใหปิ้ดประกำศค ำสัง่ดงักล่ำวไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้่ำย ณ อำคำรหรอื
บรเิวณทีม่กีำรกระท ำดงักล่ำว และใหถ้อืว่ำผูซ้ึ่งจะตอ้งรบัค ำสัง่ไดท้รำบค ำสัง่นัน้แลว้เมื่อ
พน้ก ำหนดสำมวนันับแต่วนัทีไ่ดม้กีำรปิดประกำศดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๔๘  ในกำรปฏิบตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ เจ้ำพนักงำนทอ้งถิน่มี
อ ำนำจเขำ้ไปในอำคำรหรอืบริเวณที่ตัง้อำคำรที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่ำมกีำรฝ่ำฝืนหรอื 
ไม่ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัินี้ ในเวลำระหว่ำงพระอำทติย์ขึ้นถึงพระอำทติย์ตก หรอื 
ในเวลำท ำกำรของสถำนที่นัน้ และเพื่อกำรนี้ให้มอี ำนำจสอบถำมขอ้เท็จจรงิหรอืสัง่ให้
แสดงเอกสำรหรอืหลกัฐำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งจำกบุคคลทีอ่ยู่หรอืท ำงำนในสถำนทีน่ัน้ 

 

 
๖๙ มำตรำ ๔๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๐ มำตรำ ๔๗ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๒๙ 

มำตรำ ๔๙๗๑  ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มอี ำนำจแต่งตัง้ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมคีวำมรู้หรอืคุณวุฒติำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงให้เป็นนำยตรวจหรอื
นำยช่ำงได ้

ในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นหรอืได้รบักำรร้องขอจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น อธิบดี
กรมโยธำธิกำรและผงัเมอืง*มีอ ำนำจแต่งตัง้วิศวกรหรือสถำปนิกเป็นนำยช่ำงได้ตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๔๙ ทว๗ิ๒  ในกรณีที่มกีำรก่อสร้ำง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ำย
อำคำรโดยฝ่ำฝืนบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ที่
ออกตำมพระรำชบญัญตันิี้ และเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๑ 
หรอืมำตรำ ๔๒ แลว้แต่กรณี แต่มไิดม้กีำรปฏบิตัติำมค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ และ
มเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูร้บัผดิชอบงำนออกแบบและค ำนวณอำคำร หรอืผูร้บัผดิชอบงำน
ออกแบบอำคำร หรอืผูค้วบคุมงำน อำจเป็นผูก้ระท ำหรอืมส่ีวนร่วมในกำรกระท ำดงักล่ำว 
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งให้บุคคลเช่นว่ำนัน้ทรำบ และให้มีหนังสือแสดงหลักฐำน
ภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง เพื่อพิสูจน์ว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้อื่น หำกไม่
สำมำรถพสิูจน์ได้ว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้อื่น ให้เจ้ำพนักงำนทอ้งถิน่ด ำเนินกำรแจง้ชื่อ
และกำรกระท ำของบุคคลเช่นว่ำนัน้ใหค้ณะกรรมกำรควบคุมอำคำรทรำบและใหแ้จง้สภำ
วศิวกรและสภำสถำปนิกทรำบเพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวศิวกรและ
กฎหมำยว่ำดว้ยสถำปนิก 

 

หมวด ๕ 

กำรอุทธรณ์ 

   
 

มำตรำ ๕๐๗๓  ใหม้คีณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหำนครหรอืในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ประกอบดว้ย
ปลัดกระทรวงมหำดไทยเ ป็นประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมโยธำธิกำรและ  
ผงัเมอืง* ผูแ้ทนส ำนักงำนอยักำรสูงสุด ผูแ้ทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ผูแ้ทน
คณะกรรมกำรควบคุมกำรประกอบวชิำชพีวศิวกรรม และผู้แทนคณะกรรมกำรควบคุม

 
๗๑ มำตรำ ๔๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๒ มำตรำ ๔๙ ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๓ มำตรำ ๕๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๓๐ 

กำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม เป็นกรรมกำร และกรรมกำรอื่นอีกไม่เกินหกคน 
ซึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้จำกผูท้รงคุณวุฒ ิในจ ำนวนนี้ใหม้ผีูท้รงคุณวุฒจิำกภำคเอกชนไม่น้อย
กว่ำสองคน และให้หวัหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรเป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

กรรมกำรซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้ตำมวรรคหนึ่ง (๑) ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งปฏิบตัิ
หน้ำที่รำชกำรของกรุงเทพมหำนครหรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือสมำชิก 
สภำกรุงเทพมหำนครหรอืสภำจงัหวดั 

(๒)๗๔ ในเขตเทศบำล เขตเมืองพัทยำ หรือเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น
ประกอบดว้ย ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นประธำนกรรมกำร อยักำรจงัหวดัซึ่งเป็นหัวหน้ำที่
ท ำกำรอยักำรจงัหวดั และบุคคลอื่นอีกไม่เกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็น  
ผูแ้ต่งตัง้ ในจ ำนวนนี้ใหแ้ต่งตัง้จำกภำคเอกชนไม่น้อยกว่ำสองคนเป็นกรรมกำร และให้
โยธำธกิำรและผงัเมอืงจงัหวดั*เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำรตำมวรรคหนึ่ง (๒) ตอ้งไม่เป็นผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้ำที่
รำชกำรของรำชกำรส่วนทอ้งถิน่หรอืสมำชกิสภำทอ้งถิน่ 

ให้น ำมำตรำ ๑๕ มำตรำ ๑๖ และมำตรำ ๑๗ มำใช้บงัคบัแก่คณะกรรมกำร
พจิำรณำอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๕๑  ใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์มอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) พจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำหรือสัง่ให้บุคคลดังกล่ำว 

ส่งเอกสำร หรอืหลกัฐำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประกอบกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

(๓) สอบถำมข้อเท็จจริงหรือกระท ำกำรใด ๆ เท่ำที่จ ำเป็นเพื่อประกอบกำร
พจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำม (๓) กรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมกำร
พจิำรณำอุทธรณ์มอบหมำยจะเขำ้ไปในอำคำรหรอืบรเิวณทีต่ัง้อำคำรอนัเป็นมลูกรณีแห่ง
กำรอุทธรณ์ในเวลำระหว่ำงพระอำทติยข์ึน้ถงึพระอำทติยต์กกไ็ด ้

 

 
๗๔ มำตรำ ๕๐ (๒) วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๓๑ 

มำตรำ ๕๑ ทว๗ิ๕  คณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์จะแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลำยคณะเพื่อพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่
มอบหมำยกไ็ด ้

ให้น ำมำตรำ ๑๕ มำตรำ ๑๖ มำตรำ ๑๗ และมำตรำ ๕๑ มำใช้บงัคบัแก่กำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะอนุกรรมกำรโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๕๒๗๖  ผูข้อรบัใบอนุญำต ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต ผูแ้จง้ตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิ
และผู้ได้รับค ำสัง่จำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบญัญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์ค ำสัง่
ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์ไดภ้ำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทรำบค ำสัง่ 

กำรอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งให้ท ำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ผู้ออกค ำสัง่ดังกล่ำว และให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกสำรหลักฐำน 
ที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดไปยงัคณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์ภำยในสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บั
อุทธรณ์ 

ให้คณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์มีค ำวนิิจฉัยอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งภำยใน 
หกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ แล้วแจง้ค ำวนิิจฉยัพรอ้มดว้ยเหตุผลเป็นหนังสอืไปยงั
ผูอุ้ทธรณ์และเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ 

ถำ้ผูอุ้ทธรณ์ไม่เหน็ดว้ยกบัค ำวนิิจฉยัอุทธรณ์ ใหเ้สนอคดตี่อศำลภำยในสำมสบิ
วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์หรือศำลได้มีค ำวินิจฉัย หรือ 
 ค ำพพิำกษำเป็นประกำรใด ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ปฏบิตัติำมนัน้๗๗ 

ในระหว่ำงอุทธรณ์ หำ้มมใิหผู้อุ้ทธรณ์หรอืเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่กระท ำกำรใดแก่
อำคำรอนัเป็นมูลกรณีแห่งกำรอุทธรณ์ เวน้แต่อำคำรนัน้จะเป็นภยนัตรำยต่อบุคคลหรอื
ทรพัยส์นิหรอืมลีกัษณะซึง่ไม่อำจรอได ้

ใหน้ ำมำตรำ ๔๗ มำใชบ้งัคบัแก่กำรแจง้ค ำวนิิจฉยัอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 

 
๗๕ มำตรำ ๕๑ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๖ มำตรำ ๕๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๗ เนื่องจำกมำตรำ ๕๒ วรรคห้ำ ก ำหนดให้ในกรณีที่ศำลได้มคี ำพพิำกษำเป็นประกำรใด  

ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นปฏิบัติตำมนัน้ เพรำะกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรเป็นกฎหมำยที่
ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรฐัต้องปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ เพื่อให้กำรบงัคบัใช้กฎหมำย
อย่ำงเป็นเอกภำพในกำรใชอ้ ำนำจรฐั รวมทัง้เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพและประสทิธผิลสูงสุดต่อประโยชน์
สำธำรณะ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๔๒/๒๕๕๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๓๒ 

หมวด ๖ 

นำยช่ำง นำยตรวจ และผูต้รวจสอบ๗๘ 

   
 

มำตรำ ๕๓  ใหน้ำยช่ำงหรอืนำยตรวจมอี ำนำจเขำ้ไปในบรเิวณทีม่กีำรก่อสรำ้ง 
ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ำยอำคำร เพื่อตรวจสอบว่ำได้มกีำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตำมพระรำชบญัญตัินี้หรือไม่ และเพื่อกำรนี้ให้มีอ ำนำจสอบถำมข้อเท็จจริงหรือสัง่ให้
แสดงเอกสำรหรอืหลกัฐำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งจำกบุคคลทีอ่ยู่หรอืท ำงำนในสถำนทีน่ัน้ 

 

มำตรำ ๕๔  เมื่อมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำอำคำรใดซึง่ไดก้่อสรำ้ง ดดัแปลง รือ้ถอน 
หรอืเคลื่อนยำ้ยเสรจ็แล้วนัน้ ไดก้ระท ำขึน้โดยฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ 
หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำอำคำรใดมกีำรใชห้รอืเปลีย่นกำรใชโ้ดยฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำม
มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ หรอืมำตรำ ๓๔ หรอือำคำรใดมลีกัษณะตำมมำตรำ ๔๖ ใหน้ำยช่ำง
มีอ ำนำจเข้ำไปตรวจอำคำรและบริเวณที่ตัง้อำคำรนัน้ได้ และเพื่อกำรนี้ให้มีอ ำนำจ
สอบถำมขอ้เท็จจรงิหรอืสัง่ใหแ้สดงเอกสำรหรอืหลกัฐำนอื่นที่เกี่ยวขอ้งจำกบุคคลทีอ่ยู่
หรอืท ำงำนในสถำนทีน่ัน้ 

 

มำตรำ ๕๕  ในกำรปฏิบตัิกำรตำมมำตรำ ๕๓ หรอืมำตรำ ๕๔ นำยช่ำงหรอื
นำยตรวจต้องกระท ำกำรในเวลำระหว่ำงพระอำทติย์ขึ้นถึงพระอำทติย์ตกหรอืในเวลำ  
ท ำกำรของสถำนที่นัน้ และในกำรนี้ให้นำยช่ำงหรอืนำยตรวจแสดงบตัรประจ ำตวัเมื่อ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอ 

บตัรประจ ำตวัใหเ้ป็นไปตำมแบบทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๕๕ ทว๗ิ๙  ห้ำมมใิห้ผูใ้ดท ำกำรตรวจสอบตำมมำตรำ ๓๒ ทว ิเว้นแต่ 
ผูน้ัน้เป็นผูต้รวจสอบตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๕๕ ตร๘ี๐  ในกรณีทีผู่ต้รวจสอบท ำกำรตรวจสอบอำคำรตำมมำตรำ ๓๒ ทว ิ
โดยฝ่ำฝืนบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ หรอืกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อก
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหน้ ำมำตรำ ๔๙ ทว ิมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 
๗๘ ชื่อ หมวด ๖ นำยช่ำง นำยตรวจ และผูต้รวจสอบ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ

ควบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๙ มำตรำ ๕๕ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๐ มำตรำ ๕๕ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๓๓ 

หมวด ๗ 

เขตเพลงิไหม ้

   
 

มำตรำ ๕๖  เมื่อเกิดเพลงิไหม้ในบรเิวณใดอนัเข้ำลกัษณะเป็นเขตเพลิงไหม้  
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศแสดงเขตเพลิงไหม้ไว้ ณ ส ำนักงำนของรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่นนัน้ และบรเิวณที่เกิดเพลงิไหมโ้ดยมแีผนทีส่งัเขปแสดงแนวเขตเพลงิไหม ้
พรอ้มทัง้ระบุใหท้รำบถงึกำรกระท ำอนัตอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๕๗๘๑  ภำยในสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีเ่กดิเพลงิไหม ้หำ้มมใิหผู้ใ้ดก่อสรำ้ง 
ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนยำ้ยอำคำรในเขตเพลงิไหม ้และใหผู้้ไดร้บัใบอนุญำตใหท้ ำ
ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง  ดั ด แ ป ล ง  รื้ อ ถ อ น  ห รื อ เ ค ลื่ อ น ย้ ำ ย อ ำ ค ำ ร ห รื อ ผู้ แ จ้ ง  
ตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ ในเขตดังกล่ำวอยู่แล้วก่อนวันที่เกิด เพลิงไหม้ระงบักำรกระท ำ 
ตำมทีไ่ดร้บัอนุญำต หรอืทีไ่ดแ้จง้ไวน้ัน้ตำมระยะเวลำดงักล่ำวดว้ย 

ให้น ำมำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ มำใช้บังคับแก่กำรฝ่ำฝืน
บทบญัญตัใินวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

บทบญัญตัใินวรรคหนึ่งไม่ใชบ้งัคบัแก่ 
(๑) กำรก่อสรำ้งอำคำรชัว่ครำวเพื่อประโยชน์ในกำรบรรเทำทุกข ์ซึ่งจดัท ำหรอื

ควบคุมโดยทำงรำชกำร 

(๒) กำรดดัแปลงหรอืซ่อมแซมอำคำรเพยีงเท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่ออยู่อำศยัหรอืใชส้อย
ชัว่ครำว 

 

มำตรำ ๕๘๘๒  ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำว่ำสมควรจะมีกำรปรบัปรุง 
เขตเพลิงไหม้หรือไม่ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ในกำรป้องกันอคัคีภัย กำรสำธำรณสุข  
กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ ำนวย  
ควำมสะดวกแก่กำรจรำจร และใหเ้จำ้พนักงำนท้องถิ่นเสนอควำมเหน็พร้อมดว้ยแผนที่
สงัเขปแสดงแนวเขตเพลงิไหมต้่อคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร ในกรณีที่เขตเพลงิไหม้
อยู่ในเขตอ ำนำจของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่มำกกว่ำหนึ่งทอ้งที ่ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่แห่ง

 
๘๑ มำตรำ ๕๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๒ ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมมำตรำ ๕๘ นัน้ เป็นระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิน่ต้องปฏิบตัิ

ด้วยควำมรวดเร็วเท่ำนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อบุคคลภำยนอก  ดังนั ้น แม้จะเกินก ำหนด ๑๕ วัน 
คณะกรรมกำรควบคุมอำคำรก็ยงัมีอ ำนำจพิจำรณำเสนอควำมเห็นพร้อมทัง้ข้อสงัเกตต่อรฐัมนตรี 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๙๑/๒๕๒๖) 
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๒๓๔ 

ทอ้งทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้่วมกนัพจิำรณำและเสนอควำมเหน็  ทัง้นี้ ภำยในสบิหำ้วนันับแต่
วนัทีเ่กดิเพลงิไหม ้

เมื่อคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรพจิำรณำควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
แล้ว ให้เสนอควำมเห็นพร้อมทัง้ข้อสงัเกตต่อรัฐมนตรีเพื่อสัง่ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ประกำศใหป้ระชำชนในเขตเพลงิไหมท้รำบว่ำ จะมกีำรปรบัปรุงหรอืไม่ ประกำศดงักล่ำว
ใหป้ระกำศไว ้ณ ส ำนักงำนของรำชกำรส่วนทอ้งถิน่นัน้และบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหมภ้ำยใน
สีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีเ่กดิเพลงิไหม ้

 

มำตรำ ๕๙  ในกรณีทีม่กีำรประกำศไม่ปรบัปรุงเขตเพลงิไหมแ้ล้ว ใหก้ำรหำ้ม
ตำมมำตรำ ๕๗ วรรคหนึ่ง เป็นอนัยกเลกิ 

ในกรณีทีม่กีำรประกำศปรบัปรุงเขตเพลงิไหมแ้ล้ว ใหก้ำรหำ้มตำมมำตรำ ๕๗ 
วรรคหนึ่ง ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไปอกีเป็นเวลำหกสบิวนันับแต่วนัทีม่ปีระกำศปรบัปรุง
เขตเพลงิไหม้นัน้ และให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรจดัท ำแผนผงัปรบัปรุง
เขตเพลิงไหม้เสนอต่อรฐัมนตรีเพื่อประกำศใช้บงัคบัแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหม้ใน 
รำชกจิจำนุเบกษำภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๖๐๘๓  เมื่อมปีระกำศใชบ้งัคบัแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมแ้ล้ว หำ้มมใิห้
ผู้ใดก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรในเขตตำมแผนผังปรับปรุง 
เขตเพลิงไหม้ให้ผิดไปจำกที่ก ำหนดในแผนผังนัน้ และบรรดำใบอนุญำตให้ท ำกำร
ก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรหรือใบรับแจ้งตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ  
ที่ได้ออกไว้ก่อนวนัประกำศใช้บงัคบัแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ซึ่งขดักับแผนผงั
ดงักล่ำว ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ 

ให้น ำมำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ มำใช้บังคับแก่กำรฝ่ำฝืน
บทบญัญตัใินวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๖๐ ทว๘ิ๔  ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่เริม่ตน้ด ำเนินกำรปรบัปรุงเขตเพลงิไหม้
ตำมประกำศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตำมมำตรำ ๖๐ ภำยในสองปี  
นับแต่วนัใชบ้งัคบัประกำศดงักล่ำว 

ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรเวนคนืทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยใ์ด เพื่อ
ใชป้ระโยชน์ตำมทีก่ ำหนดในแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหม้ ใหจ้่ำยเงนิค่ำทดแทนให้แก่ 

 
๘๓ มำตรำ ๖๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๔ มำตรำ ๖๐ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒๓๕ 

ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนก่อนเริม่ตน้ด ำเนินกำรปรบัปรุงเขตเพลงิไหมโ้ดยก ำหนดตำม
รำคำประเมินทุนทรัพย์ตำมประมวลกฎหมำยที่ดินที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่มีประกำศ
ปรบัปรุงเขตเพลงิไหม ้แต่ถ้ำไม่สำมำรถจ่ำยเงนิค่ำทดแทนไดภ้ำยในสองปีนับแต่วนัใช้
บงัคบัประกำศดงักล่ำว ให้ก ำหนดตำมรำคำประเมนิทุนทรพัย์ดงักล่ำวทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ใน
วนัที ่๑ มกรำคมของปีทีม่กีำรจ่ำยเงนิค่ำทดแทน 

ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมิได้เริ่มต้นด ำเนินกำรปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้ภำยใน
ก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ใหป้ระกำศดงักล่ำวเป็นอนัยกเลกิ 

 

มำตรำ ๖๑  ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งจดัใหไ้ดม้ำซึง่ทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัย์
ใดเพื่อใชป้ระโยชน์ตำมทีก่ ำหนดในแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหม ้ใหด้ ำเนินกำรเวนคนื
ทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัย์นัน้โดยใหน้ ำกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยม์ำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๖๒  เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในท้องที่ใดอนัเข้ำลกัษณะเป็นเขตเพลิงไหม้  
ถ้ำท้องที่นั ้นยังไม่มีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้พระรำชบัญญัตินี้บังคับ ให้ถือว่ำได้มี 
พระรำชกฤษฎกีำใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ในทอ้งทีน่ัน้ตัง้แต่วนัทีเ่กดิเพลงิไหม ้แต่ถำ้ต่อมำ
มีกำรประกำศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตำมมำตรำ ๕๘ ให้ถือว่ำพระรำชกฤษฎีกำ
ดงักล่ำวเป็นอนัยกเลกิตัง้แต่วนัทีเ่จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มปีระกำศนัน้ 

 

หมวด ๘ 

บทเบด็เตลด็ 

   
 

มำตรำ ๖๓  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ผู้ซึ่ ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์มอบหมำย กรรมกำรเปรียบเทียบคดี เจ้ำพนักงำน
ทอ้งถิน่ นำยช่ำง หรอืนำยตรวจตำมพระรำชบญัญตันิี้ ผูข้อรบัใบอนุญำต ผูไ้ดร้บัอนุญำต 
เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำร ผูด้ ำเนินกำร ผูค้วบคุมงำนหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งอยู่
ในสถำนทีน่ัน้ตอ้งใหค้วำมสะดวกและช่วยเหลอืตำมสมควร 

 

มำตรำ ๖๔  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญตัินี้ ให้กรรมกำรพจิำรณำ
อุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์มอบหมำย กรรมกำรเปรียบเทียบคดี  
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ นำยช่ำง และนำยตรวจ เป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
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๒๓๖ 

มำตรำ ๖๔ ทวิ๘๕  ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมอี ำนำจหกัเงนิค่ำธรรมเนียมกำร
ตรวจแบบแปลนก่อสรำ้งหรอืดดัแปลงอำคำรทีไ่ดร้บัจำกผูข้อรบัใบอนุญำตหรอืผูแ้จง้ตำม
มำตรำ ๓๙ ทว ิไวไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละสบิของเงนิค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวเพื่อน ำมำจดัสรรเป็น
เงนิค่ำตอบแทนใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีผู่ต้รวจแบบแปลนก่อสรำ้งหรอืดดัแปลงอำคำร นำยช่ำง
และนำยตรวจไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละอตัรำทีก่ ำหนดในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

 

หมวด ๙ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๖๕๘๖  ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๓๑ 
มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๕๒ วรรคหก มำตรำ ๕๗ หรอืมำตรำ ๖๐ 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

นอกจำกตอ้งระวำงโทษตำมวรรคหนึ่งแลว้ ผูฝ่้ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๒๑ 
มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๔ หรือมำตรำ ๕๗ ยงัต้องระวำงโทษปรบัอีกวนัละ 
ไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำทตลอดเวลำทีย่งัฝ่ำฝืนหรอืจนกว่ำจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 

มำตรำ ๖๕ ทว๘ิ๗  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๓๒ ทว ิหรอืมำตรำ ๓๒ ตร ีต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

นอกจำกตอ้งระวำงโทษตำมวรรคหนึ่งแลว้ ผูไ้ม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๓๒ ทว ิหรอื
มำตรำ ๓๒ ตร ียงัต้องระวำงโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำทจนกว่ำจะได้ปฏิบตัิ
ใหถู้กตอ้ง 

 

มำตรำ ๖๕ ตร๘ี๘  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

นอกจำกระวำงโทษตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง  
ยงัตอ้งระวำงโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำทจนกว่ำจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 

 
๘๕ มำตรำ ๖๔ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๖ มำตรำ ๖๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๗ มำตรำ ๖๕ ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๘ มำตรำ ๖๕ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๓๗ 

มำตรำ ๖๕ จตัวำ๘๙  ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่
ตำมมำตรำ ๔๖ ทว ิตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสำมหมื่นบำท 

นอกจำกต้องระวำงโทษตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ 
๔๖ ทวิ ยงัต้องระวำงโทษปรบัอีกวนัละไม่เกินห้ำพนับำท ตลอดเวลำที่ยงัฝ่ำฝืนหรือ
จนกว่ำจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 

มำตรำ ๖๖๙๐  มำตรำ ๖๖  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๓๐ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๓๘ 
มำตรำ ๓๙ หรอืมำตรำ ๓๙ ตร ีวรรคสำม (๓) ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท 

 

มำตรำ ๖๖ ทว๙ิ๑  ผูใ้ดมไิดร้ือ้ถอนอำคำรตำมค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตำม
มำตรำ ๔๒ โดยมิได้อยู่ในระหว่ำงกำรอุทธรณ์ค ำสัง่ดังกล่ำว ต้องระวำงโทษจ ำคุก 
ไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

นอกจำกต้องระวำงโทษตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่ำฝืนยงัต้องระวำงโทษปรบัอีก 
วนัละไม่เกนิสำมหมื่นบำทจนกว่ำจะไดป้ฏบิตัติำมค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๖๗๙๒  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๐ วรรคสอง หรือฝ่ำฝืนค ำสัง่ของ 
เจ้ำพนักงำนทอ้งถิ่นตำมมำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๔ หรอืมำตรำ ๔๕ ต้องระวำงโทษจ ำคุก 
ไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

นอกจำกต้องระวำงโทษตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่ำฝืนยงัต้องระวำงโทษปรบัอีก 
วนัละไม่เกนิสำมหมื่นบำทตลอดเวลำทีย่งัฝ่ำฝืนหรอืจนกว่ำจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 

มำตรำ ๖๘  ผูใ้ด 

(๑) ไม่มำใหถ้อ้ยค ำหรอืส่งเอกสำรตำมหนังสอืเรยีกของคณะกรรมกำรพจิำรณำ
อุทธรณ์ตำมมำตรำ ๕๑ (๒) โดยไม่มเีหตุอนัสมควร หรอื 

(๒)  ขัดขวำงกำรปฏิบัติห น้ำที่ของกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์  ผู้ซึ่ ง
คณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์มอบหมำย เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ นำยช่ำง หรอืนำยตรวจ 
ตำมมำตรำ ๔๘ มำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๓ หรอืมำตรำ ๕๔ หรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๕๑ 
มำตรำ ๕๓ มำตรำ ๕๔ หรอืมำตรำ ๖๓ แลว้แต่กรณี 

 
๘๙ มำตรำ ๖๕ จตัวำ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๐ มำตรำ ๖๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๑ มำตรำ ๖๖ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๒ มำตรำ ๖๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๓๘ 

ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท หรอืทัง้จ ำ
ทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๖๙  ถ้ำกำรกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัินี้เป็นกำรกระท ำของ
ผูด้ ำเนินกำร ผูก้ระท ำตอ้งระวำงโทษเป็นสองเท่ำของโทษทีบ่ญัญตัไิวส้ ำหรบัควำมผดินัน้ ๆ 

 

มำตรำ ๗๐๙๓  ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญตัินี้ เป็นกำรกระท ำ 
อนัเกี่ยวกบัอำคำรเพื่อพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรศกึษำ หรอืกำรสำธำรณสุข หรอื
เป็นกำรกระท ำในทำงกำรค้ำเพื่อให้เช่ำ ใหเ้ช่ำซื้อ ขำย หรอืจ ำหน่ำยโดยมคี่ำตอบแทน 
ซึง่อำคำรใด ผูก้ระท ำตอ้งระวำงโทษเป็นสองเท่ำของโทษทีบ่ญัญตัไิวส้ ำหรบัควำมผดินัน้ ๆ 

 

มำตรำ ๗๑๙๔  ในกรณีทีม่กีำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๒ 
มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๕๒ วรรคหก มำตรำ ๕๗ หรอืมำตรำ ๖๐ ใหถ้อืว่ำเป็น
กำรกระท ำของเจำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำร ผูด้ ำเนินกำร ผูค้วบคุมงำน หรอืผูอุ้ทธรณ์
ตำมมำตรำ ๕๒ แล้วแต่กรณี หรอืเป็นกำรกระท ำตำมค ำสัง่ของบุคคลดงักล่ำว เว้นแต่
บุคคลนัน้จะพสิจูน์ไดว้่ำเป็นกำรกระท ำของผูอ้ื่น 

 

มำตรำ ๗๒๙๕  ในกรณีทีผู่ก้ระท ำควำมผดิเป็นนิตบิุคคล ถำ้กำรกระท ำควำมผดิ
ของนิติบุคคลนัน้เกิดจำกกำรสัง่กำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จดักำร หรือ
บุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของนิตบิุคคลนัน้ หรอืในกรณีทีบุ่คคลดงักล่ำวมี
หน้ำทีต่้องสัง่กำรหรอืกระท ำกำรและละเวน้ไม่สัง่กำรหรอืไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุใหน้ิติ
บุคคลนัน้กระท ำควำมผดิ ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวส้ ำหรบัควำมผดินัน้ ๆ ดว้ย 

 

มำตรำ ๗๓  ในกรณีมีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ำ
เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิหรอือำคำรทีอ่ยู่ใกล้ชดิหรอืตดิต่อกบัอำคำรทีม่กีำรกระท ำ
ควำมผิดเกิดขึ้นหรือบุคคลซึ่งควำมเป็นอยู่หรือกำรใช้สอยที่ดินหรืออำคำรถูก

 
๙๓ มำตรำ ๗๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๔ มำตรำ ๗๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๕ มำตรำ ๗๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยที่

เกีย่วกบัควำมรบัผดิในทำงอำญำของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๓๙ 

กระทบกระเทือนเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำว เป็นผู้เสียหำยตำมกฎหมำย  
ว่ำดว้ยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

 

มำตรำ ๗๔๙๖  ใหม้คีณะกรรมกำรเปรยีบเทยีบคด ี

(๑) ในเขตกรุงเทพมหำนคร ประกอบดว้ยผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผูแ้ทน
ส ำนักงำนอยักำรสงูสุด และผูแ้ทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

(๒) ในเขตจงัหวดัอื่น ประกอบดว้ยผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั อยักำรจงัหวดั ซึ่งเป็น
หวัหน้ำทีท่ ำกำรอยักำรจงัหวดั และหวัหน้ำต ำรวจภูธรจงัหวดั 

ควำมผดิตำมมำตรำ ๖๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๖๕ ทว ิวรรคหนึ่ง มำตรำ ๖๕ ตร ี
วรรคหนึ่ง มำตรำ ๖๕ จตัวำ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๖๖ มำตรำ ๖๖ ทว ิวรรคหนึ่ง มำตรำ ๖๗ 
วรรคหนึ่ง มำตรำ ๖๘ มำตรำ ๖๙ หรือมำตรำ ๗๐ ให้คณะกรรมกำรเปรียบเทียบคดี 
มอี ำนำจเปรยีบเทยีบได ้

ในกรณีทีพ่นักงำนสอบสวนพบว่ำผูใ้ดกระท ำควำมผดิตำมวรรคสอง ถำ้ผูก้ระท ำ
ควำมผิดดังกล่ำวและผู้เสียหำย ถ้ำมี ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงำนสอบสวน 
ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรเปรียบเทยีบคดีตำมวรรคหนึ่งภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่ผู้นัน้
ยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ 

ถ้ำคณะกรรมกำรเปรยีบเทยีบคดเีหน็ว่ำผู้ต้องหำไม่ควรถูกฟ้องร้องหรอืไดร้บั
โทษถึงจ ำคุกใหก้ ำหนดค่ำปรบัซึ่งผู้ต้องหำจะพงึช ำระ  ถ้ำผู้ต้องหำและผู้เสยีหำย ถ้ำม ี
ยนิยอมตำมนัน้ เมื่อผูต้้องหำไดช้ ำระค่ำปรบัตำมจ ำนวนทีเ่ปรยีบเทยีบภำยในสำมสบิวนั
นับแต่วันที่มีกำรเปรียบเทียบ ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมอำญำ 

ถ้ำผู้ต้องหำไม่ยนิยอมตำมที่เปรยีบเทยีบหรอืยนิยอมแล้วไม่ช ำระเงนิค่ำปรบั
ภำยในเวลำตำมวรรคสีใ่หด้ ำเนินคดตี่อไป 

ค่ำปรบัทีเ่ปรยีบเทยีบตำมพระรำชบญัญตันิี้ใหต้กเป็นของรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น 
โดยไม่ตอ้งน ำส่งเป็นรำยไดแ้ผ่นดนิ 

 

 
๙๖ มำตรำ ๗๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มำตรำ ๗๔ แห่งพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำรฯ เป็นกฎหมำยเฉพำะทีก่ ำหนดหลกัเกณฑ์

กำรเปรยีบเทียบคดีไว้  ดงันัน้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนครจึงไม่อำจใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๙๐ 
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เปรยีบเทยีบคดคีวำมผดิตำม
พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำรฯ ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๕/๒๕๓๔) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๔๐ 

บทเฉพำะกำล 

   

 

มำตรำ ๗๕  บรรดำค ำขออนุญำตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตันิี้ 
ใช้บังคับและยังอยู่ ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรืออธิบดี 
กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง* และกำรอนุญำตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมกำรก่อสรำ้งอำคำร หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมกำรก่อสรำ้งในเขตเพลงิไหม ้
หรอืกำรปฏิบตัขิองผู้ขอรบัใบอนุญำตตำมที่ได้รบัใบอนุญำต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่ำเป็น 
ค ำขออนุญำตและกำรอนุญำตตำมพระรำชบญัญตันิี้โดยอนุโลม 

ในกรณีทีก่ำรขออนุญำตหรอืกำรพจิำรณำอนุญำตดงักล่ำวมขีอ้แตกต่ำงไปจำก
กำรขออนุญำตหรอืกำรพจิำรณำอนุญำตตำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหก้ำรขออนุญำตหรอืกำร
พจิำรณำอนุญำตนัน้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตันิี้ และใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มคี ำสัง่ตำม
มำตรำ ๒๗ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญำตปฏิบัติตำมให้ถูกต้องภำยในเวลำสำมสิบวัน  
ถ้ำผู้ขอรบัใบอนุญำตไม่ปฏิบตัิตำมค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นภำยในก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำว ใหค้ ำขอรบัใบอนุญำตนัน้เป็นอนัตกไป 

 

มำตรำ ๗๖  อำคำรซึ่งไดร้บัใบอนุญำตใหท้ ำกำรก่อสรำ้งหรอืดดัแปลง และได้
กระท ำกำรเสร็จแล้วก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั แม้จะเขำ้ลกัษณะเป็นอำคำร
ประเภทควบคุมกำรใช้ตำมพระรำชบัญญัตินี้  ก็ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อ งปฏิบัติตำม 
มำตรำ ๓๒ วรรคสอง 

 

มำตรำ ๗๗  ท้องที่ใดมีอำคำรก่อสร้ำงขึ้นเป็นจ ำนวนมำกในที่ดินที่เป็น 
สำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั และมสีภำพหรอือำจท ำ
ให้เกิดสภำพที่ไม่เหมำะสม หรือไม่ปลอดภัยในกำรอยู่อำศัย กำรป้องกันอัคคีภัย  
กำรสำธำรณสุข กำรรกัษำคุณภำพสิง่แวดล้อม กำรผงัเมอืง และกำรอ ำนวยควำมสะดวก
แก่กำรจรำจร เมื่อมีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตปรับปรุงอำคำรในท้องที่นัน้แล้ว  
ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มคี ำสัง่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มีค ำสัง่ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรรื้อถอนอำคำรนั ้นภำยใน
ก ำหนดเวลำไม่เกนิหกเดอืนนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่ แต่กำรสัง่รือ้ถอนอำคำรจะตอ้งกระท ำ
เพื่อควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง กำรพฒันำทอ้งถิน่หรอืประโยชน์ในกำรใช้
ทีส่ำธำรณะของประชำชน 
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๒๔๑ 

(๒) มคี ำสัง่ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตปรบัปรุง
อำคำรมีผลใช้บงัคบั ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำคำรให้
ถูกตอ้งตำมพระรำชบญัญตันิี้ ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกนิหกเดอืนนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่ 

(๓) มคี ำสัง่ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำรด ำเนินกำรเพื่อขจดัหรอืระงบัเหตุ
ที่ก่อให้เกิดหรืออำจก่อให้เกิดสภำพที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ปลอดภัยในกำรอยู่อำศัย  
กำรป้องกันอคัคีภยั กำรสำธำรณสุข กำรรกัษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผงัเมอืง และ 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรจรำจร ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกินหกเดือนนับแต่วนัที่
ไดร้บัค ำสัง่ 

(๔) มีค ำสัง่ให้เจ้ำของอำคำรท ำสญัญำเช่ำที่ดินกับเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำม
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข และอตัรำค่ำเช่ำทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

ถำ้เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำรผูใ้ดปฏบิตัติำมค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่
ตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้นัน้ได้รบัยกเว้นโทษ แต่ถ้ำผู้นัน้ไม่ปฏิบตัิตำม ผู้นัน้ต้องระวำง
โทษปรบัไม่เกนิหำ้หมื่นบำท และใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มคี ำสัง่ใหผู้น้ัน้รือ้ถอนอำคำรนัน้
เสยีภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ถ้ำผูน้ัน้ไม่รื้อถอนอำคำรใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำว ผูน้ัน้ต้องระวำงโทษปรบัเป็นรำยวนัอกีวนัละหนึ่งพนับำทตลอดเวลำทีย่งัฝ่ำฝืนอยู่ 
หรือจนกว่ำผู้นั ้นยินยอมให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำรรื้อถอนอำคำรนั ้นเอง  
ในกรณีหลงันี้ใหน้ ำมำตรำ ๔๒ วรรคสีแ่ละวรรคหำ้ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

พระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่ง ใหม้แีผนทีแ่สดงแนวเขตบรเิวณทีก่ ำหนดนัน้
แนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำด้วย และให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมอี ำนำจด ำเนินกำรให้เช่ำ
ที่ดินในบริเวณนั ้น เพื่อเป็นรำยได้ส ำหรับบ ำรุงท้องถิ่นได้ แต่ที่ดินนั ้นยังคงเป็น  
สำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

สญัญำเช่ำทีด่นิทีท่ ำขึน้ตำมวรรคหนึ่ง (๔) ใหม้รีะยะเวลำเช่ำตำมทีต่กลงกนัแต่
ต้องไม่เกินสิบปี กำรต่อระยะเวลำเช่ำจะกระท ำมไิด้ เมื่อสิ้นก ำหนดเวลำเช่ำที่ดนิแล้ว
เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำรผูใ้ดไม่รือ้ถอนขนยำ้ยอำคำรหรอืสิง่ปลูกสรำ้งของตนออก
จำกบรเิวณที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรอืปรบั  
ไม่เกินสำมหมื่นบำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรบั และต้องระวำงโทษปรบัเป็นรำยวนัอีกวันละ  
หนึ่งพนับำทตลอดเวลำที่ยงัฝ่ำฝืน หรอืจนกว่ำผู้นัน้ยนิยอมใหเ้จ้ำพนักงำนท้องถิ่นเขำ้
ด ำเนินกำรรื้อถอนอำคำรนัน้เอง ในกรณีหลงันี้ให้น ำมำตรำ ๔๒ วรรคสี่และวรรคห้ำ  
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๒๔๒ 

มำตรำ ๗๘  ให้ถือว่ำอุทธรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง
อำคำรทีไ่ดย้ื่นไวก้่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ ใชบ้งัคบั เป็นอุทธรณ์ค ำสัง่ของเจำ้พนักงำน
ทอ้งถิน่ทีไ่ดย้ื่นต่อคณะกรรมกำรพจิำรณำอุทธรณ์ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๗๙  บรรดำกฎกระทรวง เทศบญัญตั ิขอ้บญัญตัจิงัหวดั กฎ ขอ้บงัคบั 
ประกำศ หรอืค ำสัง่ซึ่งได้ออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตัคิวบคุมกำรก่อสรำ้ง
อำคำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ หรอืพระรำชบญัญตัิควบคุมกำรก่อสร้ำงในเขตเพลิงไหม้ 
พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ ใหค้งใชบ้งัคบัไดต้่อไป  ทัง้นี้ เพยีงเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่ง
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๘๐  ทอ้งทีใ่ดไดม้พีระรำชกฤษฎีกำใหใ้ชบ้งัคบัพระรำชบญัญตัคิวบคุม
กำรก่อสรำ้งอำคำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ หรอืพระรำชบญัญตัคิวบคุมกำรก่อสรำ้งในเขต
เพลิงไหม้ พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ อยู่ก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้ถือว่ำได้มี 
พระรำชกฤษฎกีำใหใ้ชบ้งัคบัพระรำชบญัญตันิี้ในทอ้งทีน่ัน้แลว้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ส.  โหตระกติย ์

รองนำยกรฐัมนตร ี
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๒๔๓ 

อตัรำค่ำธรรมเนียม 

   

 

(๑) ใบอนุญำตก่อสรำ้ง ฉบบัละ ๒๐๐ บำท 

(๒) ใบอนุญำตดดัแปลง ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๓) ใบอนุญำตรือ้ถอน ฉบบัละ ๕๐ บำท 

(๔) ใบอนุญำตเคลื่อนยำ้ย ฉบบัละ ๕๐ บำท 

(๕) ใบอนุญำตเปลีย่นกำรใช ้ ฉบบัละ ๒๐๐ บำท 

(๖)๙๗ ใบรบัรอง ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๖ ทว)ิ๙๘ ใบอนุญำตใหใ้ชอ้ำคำรเพื่อประกอบ 

 กจิกำรโรงมหรสพ ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๖ ตร)ี๙๙ ใบรบัรองกำรตรวจสอบสภำพอำคำร ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๗) ใบแทนใบอนุญำตหรอืใบแทนใบรบัรอง ฉบบัละ ๑๐ บำท 

(๘) กำรต่ออำยุใบอนุญำตใหเ้ป็นไปตำมอตัรำใน (๑) ถงึ (๔) 
(๘ ทว)ิ๑๐๐ กำรต่ออำยุใบอนุญำตให้ใช้อำคำรเพื่อประกอบกิจกำรโรงมหรสพ 

ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำใน (๖ ทว)ิ 
(๙) กำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง หรือดดัแปลงอำคำร ให้คิดค่ำธรรมเนียม

ส ำหรบักำรก่อสรำ้ง หรอืส ำหรบัส่วนทีม่กีำรดดัแปลง ดงันี้ 
(ก) อำคำรซึง่สงูไม่เกนิสำมชัน้หรอื 

 ไม่เกนิสบิหำ้เมตร 

 คดิตำมพืน้ทีข่องพืน้อำคำร 

 แต่ละชัน้รวมกนั ตำรำงเมตรละ ๒ บำท 

(ข) อำคำรซึง่สงูเกนิสำมชัน้หรอื 

 
๙๗ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๖) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๘ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๖ ทว)ิ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๙ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๖ ตร)ี เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๐ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๘ ทว)ิ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๔๔ 

 เกนิสบิหำ้เมตร  
 คดิตำมพืน้ทีข่องพืน้อำคำร 

 แต่ละชัน้รวมกนั ตำรำงเมตรละ ๔ บำท 

(ค) อำคำรประเภทซึง่จะตอ้งมพีืน้รบัน ้ำหนักบรรทุก 

  ชัน้ใดชัน้หนึ่งเกนิหำ้รอ้ยกโิลกรมัต่อหนึ่งตำรำงเมตร  
  คดิตำมพืน้ทีข่องพืน้อำคำร 

  แต่ละชัน้รวมกนั ตำรำงเมตรละ ๔ บำท 

(ง) ป้ำย คดิตำมพืน้ทีข่องป้ำยโดยเอำส่วนกวำ้งทีสุ่ด 

  คณูดว้ยส่วนยำวทีสุ่ด ตำรำงเมตรละ ๔ บำท 

(จ) อำคำรประเภทซึง่ตอ้งวดัควำมยำว เช่น เขือ่น  
  ทำงหรอืท่อระบำยน ้ำ รัว้ หรอืก ำแพง 

  รวมทัง้ประตูรัว้หรอืก ำแพง 

  คดิตำมควำมยำว เมตรละ ๑ บำท 

ในกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลน เศษของตำรำงเมตรหรือเมตร 
ตัง้แต่กึง่หนึ่งขึน้ไปใหถ้อืเป็นหน่วยเตม็ ถำ้ต ่ำกว่ำกึง่หนึ่งใหปั้ดทิง้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๔๕ 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญัติควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ และพระรำชบญัญตัิ
ควบคุมกำรก่อสร้ำงในเขตเพลิงไหม้ พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ ได้ประกำศใช้มำนำนแล้ว 
แม้ว่ำได้มกีำรแก้ไขเพิม่เติมกนัอยู่ตลอดมำ แต่ปัจจุบนับ้ำนเมอืงได้เจรญิก้ำวหน้ำและ
ขยำยตวัมำกขึ้น ฉะนัน้ เพื่อให้เหมำะสมและสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัและเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในด้ำนกำรควบคุมเกี่ยวกับควำมมัน่คงแข็งแรง ควำมปลอดภัย  
กำรป้องกันอัคคีภัย กำรสำธำรณสุข กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง  
กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรจรำจร สมควรปรบัปรุงกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรควบคุมกำรก่อสรำ้งอำคำรและกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมกำรก่อสรำ้งในเขต
เพลงิไหม้เสยีใหม่ และสมควรรวมกฎหมำยทัง้สองฉบบัดงักล่ำวเขำ้เป็นฉบบัเดียวกัน  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๐๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคบัเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวนันับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๒๗  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัยงัคงปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปจนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร
พจิำรณำอุทธรณ์ขึน้ใหม่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๒๘  บรรดำค ำขออนุญำตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตันิี้ 
ใชบ้งัคบัและยงัอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ ถ้ำผูข้อรบัใบอนุญำต
มไิดม้ำขอรบัคนืจำกเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่พระรำชบญัญตัินี้  
ใชบ้งัคบั ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่พจิำรณำค ำขออนุญำตดงักล่ำวต่อไปตำมบทบญัญตัแิหง่
พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๒๙  บรรดำเขตเพลงิไหมท้ีไ่ด้มปีระกำศใช้บงัคบัแผนผงัปรบัปรุงเขต
เพลงิไหมต้ำมมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ก่อนวนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่เริม่ตน้ด ำเนินกำรปรบัปรุงภำยในสองปี
นับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัและใหน้ ำมำตรำ ๖๐ ทว ิมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
๑๐๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๓๙/หน้ำ ๑/๖ เมษำยน ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๔๖ 

มำตรำ ๓๐  บรรดำกฎกระทรวง ข้อบญัญัติท้องถิ่น หรือค ำสัง่ที่ได้ออกตำม
พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนกำรแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 
ให้ยงัคงใช้บงัคบัได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกบับทบญัญตัิที่ได้รบักำรแก้ไขเพิม่เติม  
โดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๓๑  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่ำด้วยกำรออก 
อนุบญัญตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ใหเ้หมำะสมและคล่องตวัมำกยิง่ขึน้ เพิม่เตมิบทบญัญตัิ
ว่ำด้วยกำรแจ้งให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นทรำบก่อนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง  
รื้อถอน หรอืเคลื่อนยำ้ยอำคำร แทนกำรขออนุญำต เพื่อใหเ้กดิควำมสะดวกและรวดเรว็
แก่ประชำชนมำกยิง่ขึน้ ปรบัปรุงอ ำนำจหน้ำทีข่องเจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ในกำรบงัคบักำร
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึ้น ปรบัปรุงบทก ำหนดโทษ อตัรำโทษ 
และอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเปรยีบเทยีบคดใีหเ้หมำะสมกบัสภำวะทำงเศรษฐกจิ
และลกัษณะของกำรกระท ำควำมผดิ และปรบัปรุงบทบญัญตัอิื่นทีเ่กี่ยวขอ้งใหส้อดคลอ้ง
กับกำรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่ำวข้ำงต้นหรือให้เหมำะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๐๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
นับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓๑  กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค ำสัง่ใดที่อ้ำงถึง 
โรงมหรสพตำมพระรำชบัญญัติ ป้องกันภยันตรำยอันเกิดแต่กำรเ ล่นมหรสพ  
พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔ ใหถ้อืว่ำกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิหรอืค ำสัง่นัน้อ้ำง
ถึงโรงมหรสพตำมพระรำชบญัญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
๑๐๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๔๒ ก/หน้ำ ๑/๑๕ พฤษภำคม ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๔๗ 

มำตรำ ๓๒  บรรดำค ำขออนุญำตตำมพระรำชบญัญตัป้ิองกนัภยนัตรำยอนัเกดิ
แต่กำรเล่นมหรสพ พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้
บงัคบั และยงัอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของเจำ้พนักงำนซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ ใหถ้อืว่ำเป็น
ค ำขออนุญำตตำมพระรำชบญัญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๓๓  ใบอนุญำตให้ก่อสร้ำงโรงมหรสพและใบอนุญำตให้เปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรอืเพิม่เตมิโรงมหรสพทีอ่อกใหต้ำมพระรำชบญัญตัป้ิองกนัภยนัตรำยอนัเกิดแต่
กำรเล่นมหรสพ พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔ ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ให้ใช้ได้
ต่อไปโดยให้ถือเป็นใบอนุญำตก่อสร้ำงโรงมหรสพหรอืใบอนุญำตดดัแปลงโรงมหรสพ
ตำมพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้  
แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๓๔  ใบอนุญำตให้ใช้เป็นสถำนที่แสดงกำรมหรสพที่ออกให้ตำม
พระรำชบญัญตัิป้องกนัภยนัตรำยอนัเกิดแต่กำรเล่นมหรสพ พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔ 
ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหใ้ชไ้ดต้่อไปจนกว่ำจะสิน้อำยุ ถำ้ผูข้อรบัใบอนุญำต
ดงักล่ำวประสงคจ์ะใชส้ถำนทีน่ัน้เป็นโรงมหรสพต่อไปหลงัจำกใบอนุญำตสิน้อำยุ และได้
ยื่นค ำขออนุญำตใช้สถำนที่ดังกล่ำวเพื่อประกอบกิจกำรโรงมหรสพต่อไปก่อนวันที่
ใบอนุญำตเดมิสิน้อำยุ ใหผู้ข้อรบัใบอนุญำตใชโ้รงมหรสพนัน้ต่อไปไดต้ำมใบอนุญำตเดมิ 
เว้นแต่ผู้มีอ ำนำจอนุญำตตำมมำตรำ ๓๙ เบญจ แห่งพระรำชบญัญัติควบคุมอำคำร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ จะมคี ำสัง่ไม่อนุญำตใหใ้ชส้ถำนที่
นัน้เพื่อประกอบกจิกำรโรงมหรสพตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๓๕  บรรดำค ำขออนุญำตทีไ่ดย้ื่นไวก้่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
และยงัอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ให้ถือว่ำเป็นค ำขออนุญำต
ตำมพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 
ในกรณีที่ค ำขออนุญำตดังกล่ำวมีข้อควำมแตกต่ำงไปจำกค ำขออนุญำตตำม
พระรำชบญัญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  
ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่มอี ำนำจสัง่ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิไดต้ำมควำมจ ำเป็นเพื่อใหก้ำรเป็นไป
ตำมพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๓๖  บรรดำใบอนุญำตทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลใดก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัินี้
ใชบ้งัคบัใหค้งใชไ้ดต้่อไปจนกว่ำจะสิน้อำยุใบอนุญำตนัน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๔๘ 

 

มำตรำ ๓๗  บรรดำกฎกระทรวง ข้อบญัญตัิท้องถิ่น หรือค ำสัง่ที่ได้ออกตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บงัคบัอยู่ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบัให้ยงัคงใช้บงัคบัต่อไป
เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัทิีไ่ดร้บักำรแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ จนกว่ำ
จะมกีฎกระทรวง ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ หรอืค ำสัง่ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ในเรื่องนัน้ ๆ ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๓๘  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกปัจจุบนักำร
พฒันำประเทศได้มคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะได้มกีำรขยำยตวัของ
เมอืงในดำ้นกำรก่อสรำ้งอำคำรเพิม่มำกขึน้ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมอำคำรทีใ่ชบ้งัคบั
อยู่ไม่เหมำะสมและสอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ปัจจุบนั สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรควบคุมอำคำรเสยีใหม่ โดยก ำหนดมำตรกำรในดำ้นกำรควบคุมเกีย่วกบัควำมมัน่คง
แข็งแรง ควำมปลอดภัย กำรป้องกันอัคคีภัย กำรสำธำรณสุข กำรรักษำคุณภำพ
สิง่แวดล้อม กำรผงัเมอืง กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรจรำจร 
นอกจำกนี้ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัภยนัตรำยอนัเกดิแต่กำรเล่นมหรสพไดใ้ชบ้งัคบั
มำเป็นเวลำนำนแลว้ ไม่เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ในปัจจุบนั ประกอบกบัโรงมหรสพกเ็ป็น
อำคำรอย่ำงหนึ่ง สมควรทีจ่ะน ำหลักกำรเกีย่วกบักำรอนุญำตใหใ้ชโ้รงมหรสพมำบญัญตัิ
รวมเป็นฉบับเดียวกันกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรเพื่อสะดวกต่อกำรใช้
กฎหมำย และสมควรก ำหนดใหส้ิง่ทีส่รำ้งขึน้เพื่อใชใ้นกำรขนส่งบุคคลในลกัษณะกระเชำ้
ไฟฟ้ำหรอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นเครื่องเล่นในสวนสนุก หรอืสถำนที่
อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนัเป็นอำคำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมอำคำร
ดว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. 
๒๕๔๕๑๐๓ 

 

 
๑๐๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๔๙ 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๔๗  ในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑) ให้แก้ไขค ำว่ำ “กรมโยธำธกิำร” เป็น “กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง” ค ำว่ำ 
“อธิบดีกรมโยธำธิกำร” เป็น “อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง” และค ำว่ำ “ผู้แทน
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม” และค ำว่ำ “โยธำธกิำรจงัหวดั” เป็น “โยธำธกิำรและ
ผงัเมอืงจงัหวดั” 

(๒) ให้ตัดค ำว่ำ “ผู้อ ำนวยกำรส ำนักผงัเมอืง” ออก เพื่อให้สอดคล้องกับกำร 
ยุบเลกิกรมกำรผงัเมอืง 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้ส่วนรำชกำรขึน้ใหม่โดยมี
ภำรกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีำรตรำพระรำชกฤษฎกีำโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วน
รำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และ
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 
รฐัมนตรผีูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบญัญตัิต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับอ ำนำจหน้ำที่ที่โอนไปด้วย  
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกักำรทีป่รำกฏในพระรำชบญัญตัแิละพระรำชกฤษฎกีำ
ดงักล่ำว  จงึสมควรแก้ไขบทบญัญตัิของกฎหมำยใหส้อดคล้องกบักำรโอนส่วนรำชกำร 
เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งมคีวำมชดัเจนในกำรใชก้ฎหมำยโดยไม่ต้องไปคน้หำในกฎหมำยโอน
อ ำนำจหน้ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มกีำรโอนภำรกิจของส่วนรำชกำรหรอืผู้รบัผิดชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมำย
ใหม้กีำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รฐัมนตร ีผูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึ่งปฏบิตัหิน้ำทีข่องส่วน
รำชกำรใหต้รงกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที ่และเพิม่ผูแ้ทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำรให้
ตรงตำมภำรกจิทีม่กีำรตดัโอนจำกส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่  รวมทัง้
ตดัส่วนรำชกำรเดมิทีม่กีำรยุบเลกิแล้ว ซึ่งเป็นกำรแก้ไขใหต้รงตำมพระรำชบญัญตัิและ
พระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำนี้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๕๐ 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐๑๐๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๔  บทบญัญตัมิำตรำ ๘๕ และมำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระรำชกฤษฎกีำน้ี ไม่กระทบกำรใดทีน่ำยกรฐัมนตรไีดก้ระท ำไปตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อนวันที่ 
พระรำชกฤษฎกีำน้ีใชบ้งัคบั 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๘๕ และ
มำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรให้เ ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บญัญตัใิหแ้ก้ไขค ำว่ำ “รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร” 
เป็น “นำยกรฐัมนตร”ี ในพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ อนัเป็นกำร
คลำดเคลื่อนและก่อให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติอย่ำงมำก สมควรแก้ไขให้ถูกต้อง   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑๑๐๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

 
๑๐๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒๗ ก/หน้ำ ๑๗/๑๘ มถิุนำยน ๒๕๕๐ 
๑๐๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๑๓๗ ก/หน้ำ ๒๒/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๕๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๑๔ และ
มำตรำ ๑๔๐ แห่งพระรำชกฤษฎีกำโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บญัญตัใิหโ้อนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องส ำนักรฐัวสิำหกจิและหลกัทรพัยข์องรฐั 
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ไปเป็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ  กระทรวงกำรคลัง  และโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของ 
กองอำชีวอนำมัย กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ไปเป็นของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสำธำรณสุข แต่เนื่องจำกพระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบักำร
โอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรดงักล่ำว จึงสมควรแก้ไขเพิม่เติม 
มำตรำ ๔๙ และมำตรำ ๙๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบักำร
โอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม  พ .ศ .  ๒๕๔๕ พ .ศ .  ๒๕๔๕ เพื่ อ ให้สอดคล้องกัน   จึง จ ำ เ ป็นต้องตรำ 
พระรำชกฤษฎกีำนี้ 
 

พระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๐๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำ เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่ปัจจุบนัรฐับำล       
มนีโยบำยแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและขยำยโอกำสให้คนยำกจน และคนด้อยโอกำส  
ซึ่งนโยบำยประกำรหนึ่งคอืกำรส่งเสรมิใหผู้้มรีำยได้น้อยมทีี่อยู่อำศยั รวมทัง้ได้รบักำร
พฒันำและปรบัปรุงคุณภำพชวีติได้ดขีึ้น ดงันัน้ เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม รำชกำร 
ส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิำหกจิ องค์กำรของรฐัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย หรอืหน่วยงำนอื่นของ
รฐัสำมำรถด ำเนินกำรจดัใหม้หีรอืพฒันำทีอ่ยู่อำศยัต้นทุนต ่ำส ำหรบัประชำชนผูม้รีำยได้
น้อย โดยไม่มีปัญหำอุปสรรคในด้ำนกำรขออนุญำตก่อสร้ำง หรือด้ำนข้อก ำหนด
มำตรฐำนอำคำรในบำงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมมัน่ค งแข็งแรงหรือ 
ควำมปลอดภัยของอำคำร เช่น ระยะถอยร่น เนื้อที่ของที่ว่ำงภำยนอกอำคำรหรือ
ระยะห่ำงจำกแนวเขตที่ดนิ เป็นต้น สมควรยกเวน้ ผ่อนผนั หรอืก ำหนดเงื่อนไขในกำร

 
๑๐๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๖๘ ก/หน้ำ ๑/๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๕๒ 

ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรบำงประกำร โดยออกเป็นกฎกระทรวง 
เพื่อให้อำคำรที่หน่วยงำนของรัฐดัง กล่ำวจัดให้มีหรือพัฒนำนั ้นสอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรและฐำนะทำงเศรษฐกจิของผูม้รีำยไดน้้อยอย่ำงแทจ้รงิ  จงึจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๐๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๘  แบบกำรแจง้และใบรบัแจง้ทีใ่ชอ้ยูใ่นวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใช้
บงัคบัใหย้งัคงใชไ้ด้ต่อไปจนกว่ำจะได้มกีำรก ำหนดขึน้ใหม่ตำมพระรำชบญัญตัคิวบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

ให้เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ก ำหนดแบบหนังสอืแจง้ขอ้ทกัท้วงเพื่อใชไ้ปพลำงก่อน
จนกว่ำจะไดม้กีำรก ำหนดขึน้ตำมพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๙  ผู้แจ้งซึ่งได้รบัใบรบัแจ้งตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิแห่งพระรำชบญัญตัิควบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไว้แล้วก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ให้ก่อสร้ำง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ำยอำคำร
ตำมที่ได้มกีำรแจ้งไว้ต่อไปได้จนกว่ำระยะเวลำตำมที่ระบุไว้ในใบรบัแจง้จะสิ้นสุดลง และให้ถือว่ำ 
ใบรบัแจง้ดงักล่ำวเป็นใบรบัแจง้ตำมพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระรำชบญัญตันิี้ 

ในกรณีที่ผู้แจ้งตำมวรรคหนึ่งได้ก่อสร้ำง ดดัแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำย
อำคำรตำมทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ต่ยงัไม่แลว้เสรจ็ และระยะเวลำตำมทีร่ะบุไวใ้นใบรบัแจง้สิน้สุดลง 
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่จะขยำยระยะเวลำก่อสรำ้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนยำ้ยอำคำร 
โดยน ำหลกัเกณฑก์ำรต่ออำยุใบอนุญำตตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตำมควำมใน
มำตรำ ๘ (๑๒) แห่งพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย
พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกไ็ด ้

 
๑๐๗ ราชกิจจานเุบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๘๒ ก/หน้า ๓๒/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๕๓ 

ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้มหีนังสือแจ้งข้อทกัท้วงตำมมำตรำ ๓๙ ตรี 
แห่งพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัิ
ควบคุมอำคำร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ให้เจ้ำ
พนักงำนทอ้งถิน่และผูไ้ดร้บักำรแจง้ขอ้ทกัทว้งปฏบิตัติำมควำมในวรรคสำม วรรคสี ่และ
วรรคหำ้ ของมำตรำ ๓๙ ตร ีแห่งพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๐  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไข
เพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมอำคำร ใหร้ฐัมนตรโีดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุม
อำคำรสำมำรถออกกฎกระทรวงก ำหนดใหเ้รื่องทีเ่ป็นรำยละเอียดทำงดำ้นเทคนิคเกี่ยวกบักำร
ก่อสร้ำง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ำยอำคำรที่มกีำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ีร่ฐัมนตรโีดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดได ้เพื่อใช้
เป็นขอ้ปฏบิตัใินกำรก่อสรำ้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยำ้ยอำคำรใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและ
เหมำะสมตำมมำตรฐำนสำกลซึ่งมกีำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำตำมพฒันำกำรของเทคโนโลยี
เกี่ยวกบักำรก่อสร้ำง เพิม่เตมิบทบญัญตัิทีก่ ำหนดใหเ้จำ้ของอำคำร ผู้ครอบครองอำคำร หรอื
ผู้ด ำเนินกำรส ำหรบัอำคำรบำงชนิดหรือประเภทต้องจดัให้มกีำรประกันภยัควำมรบัผดิตำม
กฎหมำยต่อชวีติ ร่ำงกำย และทรพัย์สนิของบุคคลภำยนอก เพื่อให้บุคคลดงักล่ำวได้รบักำร
ชดใช้ค่ำเสียหำยในเบื้องต้นในกรณีที่บุคคลนัน้ได้รับควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือ
ทรพัย์สนิจำกอำคำรนัน้ ปรบัปรุงกระบวนกำรเกี่ยวกบักำรแจ้งกำรก่อสร้ำง ดดัแปลง หรอืรื้อ
ถอนอำคำร โดยไม่ยื่นค ำขอรบัใบอนุญำต ใหม้คีวำมเหมำะสมกบักำรพฒันำบุคลำกรและองค์กร
วชิำชพีดำ้นวศิวกรรมและสถำปัตยกรรม อนัเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนมำก
ยิง่ขึน้ และปรบัปรุงบทบญัญตัอิื่นทีเ่กี่ยวขอ้งใหส้อดคล้องกบักำรปรบัปรุงบทบญัญตัดิงักล่ำว
ขำ้งตน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

*พระรำชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยทีเ่กี่ยวกับควำมรบัผดิในทำงอำญำของ
ผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

   

๒๕๔ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีศ่ำลรฐัธรรมนูญไดม้คี ำ
วนิิจฉัยว่ำพระรำชบญัญตัขิำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๔ เฉพำะในส่วนที่
สนันิษฐำนใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำร หรอืบุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติ
บุคคลนัน้ ตอ้งรบัโทษทำงอำญำร่วมกบักำรกระท ำควำมผดิของนิตบิุคคล โดยไม่ปรำกฏวำ่มกีำร
กระท ำหรอืเจตนำประกำรใดอนัเกี่ยวกบักำรกระท ำควำมผดิของนิตบิุคคลนัน้ ขดัหรอืแยง้ต่อ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง เป็นอนัใชบ้งัคบั
ไม่ได้ตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖ และต่อมำศำล
รฐัธรรมนูญได้มีค ำวนิิจฉัยในลกัษณะดงักล่ำวท ำนองเดียวกัน คือ พระรำชบญัญตัิลขิสทิธิ ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๗๔ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
มำตรำ ๗๘ พระรำชบญัญตัิสถำนบรกิำร พ.ศ. ๒๕๐๙ มำตรำ ๒๘/๔ และพระรำชบญัญตัปิุ๋ ย 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๗๒/๕ ขดัหรือแย้งต่อรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 
๒๕๕๐ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง เป็นอนัใช้บงัคบัไม่ได้ตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖ ดงันัน้ เพื่อแก้ไขบทบญัญตัขิองกฎหมำยดงักล่ำวและกฎหมำย
อื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ข ัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๕๕ 

พระรำชบญัญตั ิ

จดัระเบยีบกำรจอดรถในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณ 

พระวชริเกลำ้เจำ้อยูห่วั 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจำ้อยู่หวั มพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที ่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัระเบยีบกำรจอด 
ยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภบิำล 

 

พระรำชบญัญตันิี้มบีทบญัญตับิำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของ
บุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๖ ประกอบกับมำตรำ ๓๗ และมำตรำ ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรภีำพของบุคคลตำม
พระรำชบญัญตัินี้ เพื่อใหก้ำรจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมคีวำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อประชำชนและอ ำนวยควำมสะดวกต่อ
ประชำชน ซึ่งกำรตรำพระรำชบญัญตันิี้สอดคล้องกบัเงื่อนไขที่บญัญตัิไวใ้นมำตรำ ๒๖ 
ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยแลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญตัิขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำตทิ ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดรถใน
เขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
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๒๕๖ 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญตัินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวนั 
นับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำลและสุขำภบิำล 
พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๒) พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำลและสุขำภบิำล 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“รถ” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์ และยำนพำหนะทำงบกประเภท

อื่นทีก่ ำหนดในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ แต่ไม่หมำยควำมรวมถงึรถไฟและรถรำง 

“จอดรถ” หมำยควำมรวมถงึ หยุดรถ เวน้แต่กำรหยุดนัน้จะเกดิขึน้โดยอุบตัเิหตุ
หรอืเหตุสุดวสิยั หรอืมเีหตุทีไ่ม่อำจน ำรถนัน้เคลื่อนไปไดโ้ดยมใิช่ควำมผดิของผูข้บัขี่ 

“ทีจ่อดรถ” หมำยควำมว่ำ ทีท่ีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัไวเ้ป็นทีจ่อดรถ 
หรอืทีท่ีม่เีครื่องหมำยอนุญำตใหจ้อดรถได ้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ เทศบำล องค์กำรบริหำร ส่วน
ต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมอืงพทัยำ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ แต่
ไม่หมำยควำมรวมถงึองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

“ผู้บรหิำรท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกเทศมนตร ีนำยกองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นำยกเมอืงพทัยำ และผูบ้รหิำรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ 

“พนักงำนส่วนทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ พนักงำนเทศบำล พนักงำนส่วนต ำบล 
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พนักงำนเมืองพัทยำ และข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

“พนักงำนเจำ้หน้ำที”่ หมำยควำมว่ำ พนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๖๗ ก/หน้ำ ๒๐๘/๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
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๒๕๗ 

มำตรำ ๕  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เวน้แต่
เทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเงื่ อนไขที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่ำงน้อยต้องค ำนึงถึงขนำดควำมหนำแน่นในกำรจรำจร 
รำยได ้และขดีควำมสำมำรถในกำรบงัคบักำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

เมื่อเทศบำลต ำบลหรอืองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใดมลีกัษณะตำมหลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขครบถว้นตำมวรรคหนึ่งแลว้ ใหแ้จง้ต่อกระทรวงมหำดไทยว่ำมคีวำมพรอ้มใน
กำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ และใหก้ระทรวงมหำดไทยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
ใชบ้งัคบัพระรำชบญัญตันิี้กบัเทศบำลต ำบลหรอืองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้ 

 

มำตรำ ๖  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๗ พระรำชบญัญตันิี้ไม่กระทบถงึอ ำนำจของเจำ้
พนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก แต่ในกำร
ออกประกำศ ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก ให้หำรอืกบั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้งก่อน เวน้แต่เป็นกำรก ำหนดในลกัษณะทีม่ผีลเป็น
กำรทัว่ไปในทุกทอ้งที ่อ ำนำจดงักล่ำวเจำ้พนักงำนจรำจรจะมอบหมำยใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่เป็นผูด้ ำเนินกำรแทนภำยในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กไ็ด้ 

 

มำตรำ ๗  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจตรำข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ในกำรจดัระเบยีบกำรจอดรถ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดประเภทของรถตำมพระรำชบญัญตัินี้ และจดัให้มทีีจ่อดรถในทำง
หลวงหรอืในทีส่ำธำรณะส ำหรบัรถแต่ละชนิดหรอืประเภท 

(๒) ก ำหนดระเบยีบกำรจอดรถในทีจ่อดรถ 

(๓) ก ำหนดระยะเวลำจอดรถ ระยะเวลำที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม อัตรำ
ค่ำธรรมเนียม วิธีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม และกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม  ทัง้นี้ อตัรำ
ค่ำธรรมเนียมตอ้งไม่เกนิทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ทำงหลวงและทีส่ำธำรณะตำม (๑) หมำยถงึทำงหลวงและทีส่ำธำรณะทีอ่ยู่ในควำม
ดแูลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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๒๕๘ 

ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงชนบท หรือทำงหลวงท้องถิ่นขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัช่วงใดผ่ำนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำรหรือ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่มีหน้ำที่ดูแลรักษำจะมอบหมำยให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เป็นผูด้แูลเพื่อประโยชน์ในกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมในกำรจอดรถกไ็ด้ 

เมื่อมขีอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตำม (๑) หรอื (๒) แลว้ เจำ้พนักงำนจรำจรหรอืพนักงำน
เจำ้หน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบกจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นเป็นกำรชัว่ครำว เมื่อ
มเีหตุฉุกเฉินจ ำเป็นอนัไม่อำจหลกีเลีย่งไดก้ไ็ด ้

 

มำตรำ ๘  ให้บุคคลดงัต่อไปนี้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญตัิ
นี้ เพื่อปฏบิตักิำรในเขตหน้ำทีแ่ละอ ำนำจของตน 

(๑) ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่และรองผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๒) พนักงำนส่วนทอ้งถิน่หรอืเจำ้หน้ำทีอ่ื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นซึ่ง
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่แต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๙  ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีม่หีน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมกำรจอดรถในทีจ่อดรถใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบกำรจอดรถ 

(๒) เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมจอดรถในทีจ่อดรถตำมอตัรำและวธิกีำรทีก่ ำหนดไว้
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น วิธีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมต้องไม่มีลักษณะให้ผู้ เสีย
ค่ำธรรมเนียมตอ้งไปเสยีค่ำธรรมเนียม ณ สถำนทีอ่ื่นนอกจำกสถำนทีท่ีจ่อดรถ 

(๓) สัง่ให้ผู้จอดรถในที่ที่มกีฎหมำยห้ำมจอดรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจร
ทำงบกเคลื่อนย้ำยรถออกไปจำกที่ดงักล่ำว ในกรณีที่ไม่พบผู้ขบัขีร่ถนัน้ จะใช้เครื่องมอื
บงัคบัไม่ให้เคลื่อนย้ำยรถหรอืเคลื่อนย้ำยรถไปไว้ ณ สถำนที่ที่ก ำหนดไว้ในขอ้บญัญัติ
ทอ้งถิน่กไ็ด ้

พนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ ำแหน่งใดจะมอี ำนำจตำม (๓) ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้น
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

เมื่อมีกำรด ำเนินกำรตำม (๓) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคสอง มีอ ำนำจ
เรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยในกำรใช้เครื่องมอืบงัคบัไม่ให้เคลื่อนย้ำยรถ ค่ำเคลื่อนย้ำยในกรณี
มกีำรเคลื่อนย้ำย และค่ำดูแลรกัษำรถ ให้เป็นไปตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในขอ้บญัญตัิ
ท้องถิ่นโดยต้องไม่เกินอตัรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงและให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้รบั
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๒๕๙ 

ควำมคุม้ครองตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบกเช่นเดยีวกบัพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคสำม ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีผู่ม้อี ำนำจด ำเนินกำรตำม
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีใ่ช้บงัคบักบัพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจร
ทำงบกและให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๘ (๑) มีอ ำนำจว่ำกล่ำวตักเตือนหรือ
เปรยีบเทยีบไดต้ำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบกเช่นเดยีวกบัพนักงำนสอบสวน หรอื
จะส่งให้พนักงำนสอบสวนผู้มอี ำนำจสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำม
อำญำด ำเนินกำรเปรยีบเทยีบกไ็ด ้

ในกำรตรำขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตำมมำตรำนี้ ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่หำรอื
กบัหวัหน้ำหน่วยงำนของเจำ้พนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรจรำจรทำงบกที่มีอ ำนำจในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั ้น เพื่อวำง
หลกัเกณฑ์กำรใชอ้ ำนำจของพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก
และกำรใช้อ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องและไม่
ซ ้ำซอ้นกนั 

 

มำตรำ ๑๐  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อำจมอบใหเ้อกชนท ำหน้ำที่เรยีกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมจอดรถแทนกไ็ด้ ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง  ทัง้นี้ ในกฎกระทรวงดงักล่ำวอย่ำงน้อยตอ้งมมีำตรกำรประกนัรำยไดข้อง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ มำตรกำรป้องกนักำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมจนเป็นภำระ
แก่ประชำชนเกินสมควร และมำตรกำรกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม 

 

มำตรำ ๑๑  เงินค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย ค่ำดูแลรักษำรถ และค่ำปรบัตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ใหต้กเป็นรำยไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีค่วำมผดิไดเ้กดิขึน้ เวน้
แต่เป็นกรณีทีส่่งใหพ้นักงำนสอบสวนเป็นผูป้รบั เงนิค่ำปรบัทีไ่ดใ้หด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 

ในกรณีที ่ม ีกำรมอบให ้เอกชนท ำหน้ำที ่เ ร ียกเก ็บค ่ำธรรมเนียมตำม  
มำตรำ ๑๐ เงนิค่ำธรรมเนียมทีจ่ดัเกบ็ไดใ้หเ้ป็นไปตำมทีต่กลงกนั 
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๒๖๐ 

มำตรำ ๑๒  ในกำรตรำข้อบญัญัติท้องถิ่นตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่จะก ำหนดใหผู้ซ้ึง่ฝ่ำฝืนขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ดงักล่ำวหรอืผูซ้ึง่ไม่ปฏบิตัิ
ตำมค ำสัง่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๙ ต้องเสียค่ำธรรมเนียมเป็นพิเศษ  
ตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ซึง่ไม่เกนิหนึ่งพนับำทกไ็ด้ 

ผูใ้ดไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมเป็นพเิศษตำมวรรคหนึ่ง ต้องเสยีดอกเบี้ยรอ้ยละสบิหำ้
ต่อปี ค ำนวณถึงวันที่ช ำระครบถ้วน และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิยึดหน่วงรถ 
ที่อยู่ในครอบครองของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไว้ได้จนกว่ำจะได้รับช ำระค่ำธรรมเนียม  
เป็นพเิศษโดยในกำรยดึหน่วงดงักล่ำวใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีม่หีน้ำทีแ่ละอ ำนำจเช่นเดยีวกบั
เจำ้พนักงำนจรำจรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 

 

มำตรำ ๑๓  บรรดำพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกำศ ข้อบญัญตัิ
ทอ้งถิน่ หรอืค ำสัง่อื่นใดทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตร์ในเขต
เทศบำลและสุขำภบิำล พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวันที่พระรำชบญัญัตินี้
ใช้บงัคบั ให้ยงัคงใช้บงัคบัได้ต่อไปเพยีงเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้จนกว่ำ
จะมกีฎกระทรวง ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่หรอืค ำสัง่ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตันิี้
ใช้บังคับ และเมื่อพ้นก ำหนดเวลำสองปีให้พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกำศ ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่หรอืค ำสัง่ดงักล่ำวเป็นอนัสิน้ผลบงัคบั 

 

มำตรำ ๑๔  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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๒๖๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำลและสุขำภบิำล พ.ศ. 
๒๕๐๓ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
และแผนปฏบิตักิำรก ำหนดขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมพระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อแก้ไขปัญหำกำรจอดรถในเขตองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีไ่ม่เป็นระเบยีบซึง่อำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อประชำชน ใหม้หีลกัเกณฑก์ำรจดั
ระเบยีบกำรจอดรถทีเ่หมำะสม  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้  
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๒๖๒ 

พระรำชบญัญตั ิ

รถยนต ์

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที ่๓๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตร ์

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิท ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่๑๗ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ 

(๒) พระรำชบญัญตัริถยนตรแ์กไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๔ 

(๓) พระรำชบญัญตัริถยนตรแ์กไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๕ 

(๔) พระรำชบญัญตัริถยนตรแ์กไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 

(๕) พระรำชบญัญตัริถยนตรแ์กไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ่๒) 
(๖) พระรำชบญัญตัริถยนตรแ์กไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๘ 

(๗) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๗) พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ 

(๘) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๘) พุทธศกัรำช ๒๔๘๑ 

(๙) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๙) พุทธศกัรำช ๒๔๘๑ 

 
 เฉพำะมำตรำทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๗๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๒/๑๒ พฤษภำคม ๒๕๒๒ 
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๒๖๓ 

(๑๐) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๐) พุทธศกัรำช ๒๔๘๔ 

(๑๑) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๑) พุทธศกัรำช ๒๔๘๔ 

(๑๒) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ 

(๑๓) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

(๑๔) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๑๕) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๖ 

(๑๖) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

(๑๗) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๐ ลงวนัที ่๑๕ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

(๑๘) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พุทธศักรำช 
๒๔๗๓ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

(๑๙) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พุทธศักรำช 
๒๔๗๓ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

(๒๐) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

บรรดำกฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบัอื่นในส่วนทีม่บีญัญตัิไวแ้ล้วในพระรำชบญัญตันิี้
หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้แทน 

 

หมวด ๒ 

ภำษปีระจ ำปี 

   
 

มำตรำ ๒๙  ภำษปีระจ ำปีส ำหรบัรถมอีตัรำตำมทีก่ ำหนดไวท้ำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 
เวน้แต่ 

(๑) รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนมำแล้วห้ำปีนับแต่ปีที่ 
จดทะเบียนครัง้แรก ให้ได้รบักำรลดหย่อนภำษีประจ ำปีในปีต่อ ๆ ไปในอตัรำร้อยละ 
ดงัต่อไปนี้ 

ปีทีห่ก รอ้ยละสบิ 

ปีทีเ่จด็ รอ้ยละยีส่บิ 

ปีทีแ่ปด รอ้ยละสำมสบิ 

ปีทีเ่กำ้ รอ้ยละสีส่บิ 

ปีทีส่บิและปีต่อ ๆ ไป รอ้ยละหำ้สบิ 
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๒๖๔ 

(๒) รถซึ่งใช้ล้ออย่ำงอื่นนอกจำกยำงกลวง ให้เก็บภำษีเพิ่มขึ้นจำกอัตรำ 
ทีก่ ำหนดไวอ้กีกึง่หนึ่ง 

 

มำตรำ ๒๙ ทวิ๒  ในกรณีที่รถยนต์คนัใดไม่ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบที่จะค ำนวณ
ควำมจุของกระบอกสูบได้ หรอืในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงขนำดของกระบอกสูบหรือ
เครื่องยนต ์ใหเ้ทยีบเป็นควำมจุของกระบอกสบู หรอืค ำนวณควำมจุตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๙ ตรี๓  ในกำรก ำหนดควำมจุของกระบอกสูบของรถยนต์เพื่อช ำระ
ภำษีประจ ำปีให้นำยทะเบยีนประกำศควำมจุของกระบอกสูบของรถยนต์แต่ละแบบไว้
ดว้ยควำมเหน็ชอบของกระทรวงอุตสำหกรรม 

ในกรณีที่ประกำศตำมวรรคหนึ่งไม่ครอบคลุมถึงแบบของรถยนต์คันใด  ให ้
นำยทะเบียนเก็บภำษีประจ ำปีโดยถือควำมจุของกระบอกสูบตำมหนังสือคู่มอืประจ ำ
รถยนตข์องรถยนตค์นันัน้  ทัง้นี้ ตำมทีก่ระทรวงอุตสำหกรรมรบัรอง และใหน้ำยทะเบยีน
ด ำเนินกำรประกำศควำมจุของกระบอกสบูของรถยนตค์นัดงักล่ำวต่อไป 

ประกำศตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๓๐  ใหร้ถทีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๘ และรถที่ไดร้บั
ยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำ ๙ ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภำษปีระจ ำปีดว้ย 

 

มำตรำ ๓๑  ในกรณีทีเ่หน็เป็นกำรสมควร ใหร้ฐัมนตรมีอี ำนำจลดภำษปีระจ ำปี
ส ำหรบัรถในเขตทอ้งทีใ่ดหรอืในกรณีใดลงจำกอตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๒๙ ได้ 

กำรลดตำมวรรคหนึ่ง ใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๓๒๔  เจำ้ของรถมหีน้ำทีเ่สยีภำษปีระจ ำปี 

ภำษีประจ ำปีให้เสียล่วงหน้ำครำวละหนึ่งปี ถ้ำมิได้เสียภำษีภำยในเวลำที่
ก ำหนดให้เจ้ำของรถนัน้ช ำระเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของ
จ ำนวนภำษทีีต่อ้งช ำระ 

เงนิเพิม่ตำมมำตรำนี้ใหถ้อืเป็นเงนิภำษี 

 
๒ มำตรำ ๒๙ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๓ มำตรำ ๒๙ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๔ มำตรำ ๓๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๖๕ 

รถทีไ่ดเ้สยีภำษปีระจ ำปีส ำหรบัปีใด ถำ้เปลีย่นเจำ้ของรถ เจำ้ของใหม่ไม่ตอ้งเสยี
ภำษปีระจ ำปีในปีนัน้อกี 

 

มำตรำ ๓๔  รถใดทีจ่ดทะเบยีนแล้ว แมจ้ะไม่ไดใ้ชก้ต็้องเสยีภำษีประจ ำปีตำม
มำตรำ ๒๙ หรอืมำตรำ ๓๑ แล้วแต่กรณี และมำตรำ ๓๒ เว้นแต่เจ้ำของรถจะแจ้งกำร 
ไม่ใช้ต่อนำยทะเบยีนก่อนถงึก ำหนดเสยีภำษีประจ ำปีครัง้ต่อไป  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ 
วธิกีำรและเงือ่นไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๓๕  ผูใ้ดมหีน้ำทีเ่สยีภำษปีระจ ำปีแลว้ไม่เสยีภำษปีระจ ำปีภำยในเวลำที่
ก ำหนด นำยทะเบยีนอำจแจง้เป็นหนังสอืใหผู้น้ัน้น ำเงนิไปช ำระภำษีประจ ำปีใหถู้กต้อง
ครบถว้น ณ ทีท่ ำกำรของนำยทะเบยีนภำยในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ 

ในกรณีทีผู่น้ัน้ไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ในวรรคหนึ่ง ใหน้ำยทะเบยีนมอี ำนำจยดึแผ่น
ป้ำยทะเบยีนรถนัน้ไวไ้ด้๕ 

 

มำตรำ ๓๕/๑๖  ในระหว่ำงทีเ่จำ้ของรถคำ้งช ำระภำษีประจ ำปี ใหน้ำยทะเบยีน 
มีอ ำนำจที่จะไม่รับด ำเนินกำรทำงทะเบียนจนกว่ำเจ้ำของรถจะเสียภำษีที่ค้ำงช ำระ 
ใหค้รบถว้นก่อน หรอืไดม้กีำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๓๕/๒ วรรคสองแลว้ 

 

มำตรำ ๓๕/๒๗  รถทีค่ำ้งช ำระภำษปีระจ ำปีไม่ถงึสำมปี หำกเจำ้ของรถประสงค์
จะขอเสยีภำษปีระจ ำปีเพื่อใชร้ถในปีนัน้ ใหน้ำยทะเบยีนรบัช ำระภำษนีัน้ได ้

ส ำหรบัภำษทีีค่ำ้งช ำระ ใหน้ำยทะเบยีนก ำหนดจ ำนวนเงนิ และระยะเวลำในกำร
ช ำระตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

ในกรณีที่เจ้ำของรถผิดนัดไม่เสียภำษีที่ค้ำงช ำระตำมวรรคสองให้ครบถ้วน  
นำยทะเบยีนมอี ำนำจไม่รบัด ำเนินกำรทำงทะเบยีน จนกว่ำเจำ้ของรถจะเสยีภำษีทีค่ำ้ง
ช ำระใหค้รบถว้น 

 

  

 
๕ มำตรำ ๓๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่  ๑๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖ มำตรำ ๓๕/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗ มำตรำ ๓๕/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๖๖ 

มำตรำ ๓๕/๓๘  รถที่ค้ำงช ำระภำษีประจ ำปีติดต่อกันครบสำมปี ให้กำรจด
ทะเบยีนรถเป็นอนัระงบัไป ในกำรนี้ใหน้ำยทะเบยีนประกำศหมำยเลขทะเบยีนพรอ้มทัง้
จ ำนวนภำษทีีค่ำ้งช ำระไว ้ณ ทีท่ ำกำรนำยทะเบยีนและในสถำนทีท่ีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 
และแจ้งให้เจ้ำของรถทรำบ และให้บุคคลดงักล่ำวส่งคืนแผ่นป้ำยทะเบียนรถต่อนำย
ทะเบยีนและน ำใบคู่มอืจดทะเบยีนรถมำแสดงต่อนำยทะเบยีนเพื่อบนัทกึหลกัฐำนกำร
ระงบัทะเบยีนรถภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้และปิดประกำศดงักล่ำว 

ในกรณีที่เจ้ำของรถมิได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยทะเบียนหรือ
ผูต้รวจกำรหรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมำยมอี ำนำจยดึแผ่นป้ำยทะเบยีนรถได้ 

ให้ภำระภำษีประจ ำปีหลงัจำกปีทีส่ำมเป็นอนัระงบัไป แต่เจ้ำของรถยงัคงต้อง
เสยีภำษทีีค่ำ้งช ำระใหค้รบถว้น และใหน้ ำมำตรำ ๓๕/๑ และมำตรำ ๓๕/๒ วรรคสอง และ
วรรคสำมมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๖๙  นำยทะเบียนมีอ ำนำจออกประกำศหรือสัง่ เป็นหนังสือให้ 
เจ้ำของรถน ำรถไปตรวจ ณ ที่ท ำกำรของนำยทะเบยีน หรือสถำนตรวจสภำพที่ได้รบั
อนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบก 

 

มำตรำ ๓๗๑๐  นำยทะเบียนและผู้ตรวจกำรซึ่งอธบิดมีอบหมำยมีอ ำนำจเขำ้
ตรวจในสถำนทีจ่ ำหน่ำย เช่ำ เช่ำซื้อ หรอืประกอบธุรกจิเกีย่วกบัรถ ทีม่เีหตุอนัควรสงสยั
ว่ำมีรถค้ำงช ำระภำษีประจ ำปีหรือมีกำรใช้รถที่สิ้นอำยุกำรใช้งำน และยึดแผ่นป้ำย
ทะเบยีนรถนัน้ไวไ้ด ้

กำรเขำ้ตรวจตำมวรรคหนึ่ง ใหก้ระท ำระหว่ำงพระอำทติยข์ึน้ถงึพระอำทติยต์ก
หรอืในเวลำท ำกำรของสถำนทีน่ัน้ 

 

มำตรำ ๓๘๑๑  ในกรณีทีผู่ต้รวจกำรซึ่งอธบิดมีอบหมำยเป็นผูต้รวจและยดึตำม
มำตรำ ๓๗ ให้น ำส่งนำยทะเบียนโดยมิชักช้ำ และให้น ำมำตรำ ๓๕ มำใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

  

 
๘ มำตรำ ๓๕/๓ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มำตรำ ๓๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๐ มำตรำ ๓๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๑ มำตรำ ๓๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๒๖๗ 

มำตรำ ๓๙๑๒  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๐  ผูใ้ดแจง้ควำมน ำจบัรถทีเ่จำ้ของรถมไิดช้ ำระภำษีประจ ำปีภำยใน
เวลำที่ก ำหนด เมื่อคดถีึงที่สุดแล้ว ให้ผู้นัน้ได้รบัรำงวลัน ำจบัในอตัรำร้อยละหกสบิของ
จ ำนวนเงนิเพิม่ของภำษทีีต่อ้งช ำระ 

 

มำตรำ ๔๑๑๓  เงินภำษีประจ ำปีรวมทัง้เงินเพิ่มและค่ำธรรมเนียมตำม
พระรำชบัญญัตินี้  เว้นแต่ค่ ำธรรมเนียมแผ่นป้ำยทะเบียนรถ  ที่จ ัด เก็บได้ใน
กรุงเทพมหำนครให้ตกเป็นรำยได้ของกรุงเทพมหำนคร ส่วนในจงัหวดัอื่นให้ตกเป็น
รำยไดข้ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เทศบำล สุขำภบิำลในจงัหวดันัน้ เมอืงพทัยำ และ
รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่น โดยใหก้ระทรวงมหำดไทยจดัสรรตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

  

 
๑๒ มำตรำ ๓๙ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๓ มำตรำ ๔๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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๒๖๘ 

อตัรำค่ำธรรมเนียม 

   
 

(๑) ค ำขอ ฉบบัละ  ๕ บำท 

(๒) ใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ  ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๓) แผ่นป้ำยทะเบยีนรถ แผ่นละ ๑๐๐ บำท 

(๓/๑)๑๔ กำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีนรถ 

(ก) กำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีนทีอ่อกให  ้

ส ำหรบัรถคนัหนึ่งมำใชก้บัรถอกีคนัหนึ่ง ครัง้ละ ๑,๐๐๐ บำท 

(ข) กำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีน 

ซึง่ยงัไม่เคยออกใหส้ ำหรบัรถคนัใด 

มำใชก้บัรถทีจ่ดทะเบยีนแลว้ ครัง้ละ ๑,๐๐๐ บำท 

(ค) กำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีนทีต่อ้ง 

เสยีค่ำธรรมเนียมพเิศษทีไ่ดจ้ำกกำรประมลู 

ตำมมำตรำ ๑๐/๑ กบักรณีตำม (ก) หรอื (ข) ครัง้ละ ๓,๐๐๐ บำท 

(๔) กำรขอคน้ทะเบยีนรถหรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิรำยกำร 

ในทะเบยีนรถและใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ 

(ก) รถจกัรยำนยนต ์ ครัง้ละ ๑๐ บำท 

(ข) รถอื่นนอกจำก (ก) ครัง้ละ ๕๐ บำท 

(๕) กำรโอนทะเบยีนรถ ครัง้ละ ๑๐๐ บำท 

(๖) กำรยำ้ยรถ 

(ก) รถยนต ์ ครัง้ละ ๕๐ บำท 

(ข) รถอื่นนอกจำก (ก) ครัง้ละ ๒๐ บำท 

(๗) กำรตรวจสภำพรถ 

(ก) รถจกัรยำนยนต ์ คนัละ ๑๐ บำท 

(ข) รถอื่นนอกจำก (ก) คนัละ ๕๐ บำท 

(๗/๑)๑๕ เครื่องหมำยแสดงกำรใชร้ถ 
ตำมมำตรำ ๖/๑ วรรคสอง 
หรอืวรรคสำม  แผ่นละ  ๑,๐๐๐  บำท 

 
๑๔ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๓/๑) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๕ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๗/๑) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๖๙ 

 
(๗/๒)๑๖ กำรอนุญำตใหใ้ชร้ถ 

ตำมมำตรำ ๖/๑ วรรคสำม  ครัง้ละ  ๕,๐๐๐  บำท 
(๘) ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๓ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๙)๑๗ ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๗ ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บำท 

(๑๐)๑๘ เครื่องหมำยพเิศษตำมมำตรำ ๒๗ อนัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๑)๑๙ สมุดคู่มอืประจ ำรถตำมมำตรำ ๒๗ เล่มละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๒) ใบอนุญำตรถยนตต์ำมอนุสญัญำว่ำดว้ยกำรจรำจร 

ทำงถนน ท ำ ณ นครเจนีวำ ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึง่ 

ประเทศไทยไดภ้ำคยำนุวตั ิ

เมื่อวนัที ่๑๕ สงิหำคม ๒๕๐๕  ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๓)๒๐ ใบอนุญำตขบัรถตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ 

ทีป่ระเทศไทยเป็นภำค ี ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๔)๒๑ ใบอนุญำตขบัรถชัว่ครำวตำมมำตรำ ๔๓ (๑) ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๕)๒๒ ใบอนุญำตขบัรถยนตส่์วนบุคคล ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๖)๒๓ ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้ส่วนบุคคล ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

 
๑๖ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๗/๒) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๗ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๘ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๙ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๐ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๒๑ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๒ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๗๐ 

(๑๗)๒๔ ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๘)๒๕ ใบอนุญำตขบัรถสำมลอ้สำธำรณะ ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๙)๒๖ ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๙/๑)๒๗ ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๒๐)๒๘ ใบอนุญำตขบัรถบดถนน ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

 (๒๑)๒๙ ใบอนุญำตขบัรถแทรกเตอร ์ ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๒๒)๓๐ ใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๙) ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๒๓)๓๑ (ยกเลกิ) 
(๒๔)๓๒ (ยกเลกิ) 
(๒๕)๓๓ (ยกเลกิ) 
(๒๖)๓๔ (ยกเลกิ) 
(๒๗)๓๕ (ยกเลกิ) 
(๒๘) กำรแกไ้ขรำยกำรในใบอนุญำตขบัรถ ครัง้ละ ๕๐ บำท 

(๒๙) หนังสอือนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ วรรคสอง 

หรอืมำตรำ ๑๘ ฉบบัละ ๕๐ บำท 

 
๒๔ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๗ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๑๙/๑) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๘ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๙ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๐ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๒๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๑ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๓) ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๒ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๔) ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๓ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๕) ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๔ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๖) ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๕ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๗) ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๗๑ 

(๓๐) ใบแทนใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ ฉบบัละ ๕๐ บำท 

(๓๑) ใบแทนใบอนุญำต ครึง่หนึ่งของค่ำธรรมเนียม 

ใบอนุญำต แต่ไม่เกนิฉบบัละ  ๑๐๐ บำท 

(๓๒) ใบแทนเครื่องหมำยกำรเสยีภำษปีระจ ำปี ฉบบัละ ๒๐ บำท 

(๓๓) ใบแทนหนังสอือนุญำต ฉบบัละ ๒๕ บำท 

(๓๔) ค่ำธรรมเนียมอื่น ครัง้ละ ๒๐ บำท 

(๓๕) กำรรบัรองส ำเนำเอกสำร แผ่นละ ๒๐ บำท 

(๓๖)๓๖ กำรต่ออำยุใบอนุญำตขบัรถ ครัง้ละเท่ำกบัค่ำธรรมเนียมส ำหรบัใบอนุญำตขบัรถ
แต่ละฉบบั 

 
๓๖ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๓๖) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๗๒ 

อตัรำภำษปีระจ ำปี 

   
 

(๑)๓๗ รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คนให้เกบ็ภำษีตำมควำมจุของกระบอก
สบูรวมกนัของเครื่องยนตข์องรถยนตแ์ต่ละคนั ในอตัรำดงัต่อไปนี้ 

(ก) ๖๐๐ ลูกบำศกเ์ซนตเิมตรแรก 

 ลูกบำศกเ์ซนตเิมตรละ  ๐.๕๐ บำท 

(ข) ส่วนทีเ่กนิ ๖๐๐ ลูกบำศกเ์ซนตเิมตร 

แต่ไม่เกนิ ๑,๘๐๐ ลูกบำศกเ์ซนตเิมตร 

ลูกบำศกเ์ซนตเิมตรละ ๑.๕๐ บำท 

(ค) ส่วนทีเ่กนิ ๑,๘๐๐ ลูกบำศกเ์ซนตเิมตร 

ลูกบำศกเ์ซนตเิมตรละ ๔.๐๐ บำท 

รถยนตต์ำม (๑) ทีน่ิตบิุคคลเป็นเจำ้ของ และมไิดใ้หบุ้คคลธรรมดำเช่ำซื้อในกำร
ประกอบธุรกจิเกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำซื้อของนิตบิุคคลนัน้ ใหเ้กบ็ภำษใีนอตัรำสองเท่ำ 

(๒) รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกนิเจด็คน ใหเ้กบ็ภำษตีำมน ้ำหนักในอตัรำดงัต่อไปนี้ 
(ก) น ้ำหนักไม่เกนิ ๕๐๐ กโิลกรมั คนัละ ๑๕๐ บำท 

(ข) น ้ำหนักตัง้แต่ ๕๐๑ - ๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓๐๐ บำท 

(ค) น ้ำหนักตัง้แต่ ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๔๕๐ บำท 

(ง) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๘๐๐ บำท 

(จ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(ฉ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๓๐๐ บำท 

(ช) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ 

กโิลกรมั  คนัละ ๑,๖๐๐ บำท 

 
๓๗ อัตรำภำษีประจ ำปี (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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๒๗๓ 

(ซ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๙๐๐ บำท 

(ฌ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๒๐๐ บำท 

(ญ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๔๐๐ บำท 

(ฎ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๖๐๐ บำท 

(ฏ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๘๐๐ บำท 

(ฐ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๐๐๐ บำท 

(ฑ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๒๐๐ บำท 

(ฒ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๔๐๐ บำท 

(ณ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๗,๐๐๑  กโิลกรมั 

ขึน้ไป คนัละ ๓,๖๐๐ บำท 

(๓)๓๘ รถจกัรยำนยนต ์ใหค้ ำนวณภำษปีระจ ำปีในอตัรำดงัต่อไปนี้ 
(ก) รถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล คนัละ ๑๐๐ บำท 
(ข) รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ คนัละ ๑๐๐ บำท 

(๔)๓๙ รถพ่วงของรถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล คนัละ ๕๐ บำท 
(๕) รถพ่วงนอกจำก (๔) คนัละ ๑๐๐ บำท 
(๖) รถบดถนน คนัละ ๒๐๐ บำท 
(๗) รถแทรกเตอรท์ีใ่ชใ้นกำรเกษตร คนัละ ๕๐ บำท 
(๘) รถยนต์รบัจ้ำงระหว่ำงจงัหวดั รถยนต์บรกิำร ให้เก็บภำษีตำมน ้ำหนักใน

อตัรำดงัต่อไปนี้ 

 
๓๘ อัตรำภำษีประจ ำปี (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่  ๑๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๙ อัตรำภำษีประจ ำปี (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่  ๑๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๒๗๔ 

(ก) น ้ำหนักไม่เกนิ ๕๐๐ กโิลกรมั คนัละ ๔๕๐ บำท 

(ข) น ้ำหนักตัง้แต่ ๕๐๑ - ๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๗๕๐ บำท 

(ค) น ้ำหนักตัง้แต่ ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๐๕๐ บำท 

(ง) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๓๕๐ บำท 

(จ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๖๕๐ บำท 

(ฉ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๑๐๐ บำท 

(ช) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๕๕๐ บำท 

(ซ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๐๐๐ บำท 

(ฌ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๔๕๐ บำท 

(ญ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๙๐๐ บำท 

(ฎ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๔,๓๕๐ บำท 

(ฏ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๔,๘๐๐ บำท 

(ฐ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๕,๒๕๐ บำท 

(ฑ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๕,๗๐๐ บำท 

(ฒ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๖,๑๕๐ บำท 

(ณ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๗,๐๐๑ กโิลกรมั 

ขึน้ไป คนัละ ๖,๖๐๐ บำท 

(๙) รถยนตร์บัจำ้ง ใหเ้กบ็ภำษตีำมน ้ำหนักในอตัรำดงัต่อไปนี้ 
(ก) น ้ำหนักไม่เกนิ ๕๐๐ กโิลกรมั คนัละ ๑๘๕ บำท 
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๒๗๕ 

(ข) น ้ำหนักตัง้แต่ ๕๐๑ - ๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓๑๐ บำท 

(ค) น ้ำหนักตัง้แต่ ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๔๕๐ บำท 

(ง) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๕๖๐ บำท 

(จ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๖๘๕ บำท 

(ฉ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๘๗๕ บำท 

(ช) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๐๖๐ บำท 

(ซ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๒๕๐ บำท 

(ฌ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๔๓๕ บำท 

(ญ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๖๒๕ บำท 

(ฎ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๘๑๐ บำท 

(ฏ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๐๐๐ บำท 

(ฐ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๑๘๕ บำท 

(ฑ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๓๗๕ บำท 

(ฒ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๕๖๐ บำท 
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๒๗๖ 

(ณ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๗,๐๐๑ กโิลกรมั 

ขึน้ไป คนัละ ๒,๗๕๐ บำท 

(๑๐) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหรือรถยนต์ส ำหรับลำกจูงซึ่งมิได้ใช้ในกำร
ประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบกหรอืรถแทรกเตอรท์ี่
มไิดใ้ชใ้นกำรเกษตร ใหเ้กบ็ภำษตีำมน ้ำหนักในอตัรำดงัต่อไปนี้ 

(ก) น ้ำหนักไม่เกนิ ๕๐๐ กโิลกรมั คนัละ ๓๐๐  บำท 

(ข) น ้ำหนักตัง้แต่ ๕๐๑ - ๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๔๕๐  บำท 

(ค) น ้ำหนักตัง้แต่ ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๖๐๐ บำท 

(ง) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๗๕๐  บำท 

(จ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๙๐๐  บำท 

(ฉ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๐๕๐  บำท 

(ช) น ้ำหนักตัง้แต่ ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๓๕๐  บำท 

(ซ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๖๕๐  บำท 

(ฌ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๙๕๐  บำท 

(ญ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๒๕๐  บำท 

(ฎ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๕๕๐  บำท 

(ฏ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๘๕๐  บำท 

(ฐ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๑๕๐  บำท 
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๒๗๗ 

(ฑ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ 

 กโิลกรมั คนัละ ๓,๔๕๐  บำท 

(ฒ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ 

 กโิลกรมั คนัละ ๓,๗๕๐  บำท 

(ณ) น ้ำหนักตัง้แต่ ๗,๐๐๑ กโิลกรมั 

 ขึน้ไป คนัละ ๔,๐๕๐  บำท 
(๑๐/๑)๔๐ รถอื่นทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมบทนิยำม

ค ำว่ำ “รถ” ในมำตรำ ๔ ใหเ้กบ็ภำษตีำมน ้ำหนักในอตัรำตำม (๑๐) 
(๑๑)๔๑ รถทีข่บัเคลื่อนดว้ยพลงังำนไฟฟ้ำ หรอืรถทีข่บัเคลื่อนดว้ยพลงังำนอื่น

โดยมไิดใ้ชเ้ครื่องยนตต์ำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ใหจ้ดัเกบ็ภำษใีนอตัรำดงัต่อไปนี้ 
(ก) รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คน ใหจ้ดัเกบ็ภำษตีำมน ้ำหนักของ

รถในอตัรำตำม (๒) 
(ข) รถอื่นนอกจำก (ก) ให้จดัเก็บภำษีในอตัรำกึ่งหนึ่งของรถตำม (๒) 

(๓) (๖) (๗) (๘) (๙) หรอื (๑๐) แลว้แต่กรณี 

(๑๒)๔๒ รถที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้พลงังำนทดแทน พลงังำนอนุรกัษ์
สิง่แวดล้อมหรอืพลงังำนอย่ำงประหยดั ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ใหจ้ดัเกบ็ภำษีใน
อตัรำกึง่หนึ่งของอตัรำทีก่ ำหนดไว ้

( ๑๓ ) ๔๓ รถที่ ข ับ เคลื่ อนด้ วย เครื่ อ งยนต์ที่ ใ ช้ก๊ ำซธ รรมชำติซึ่ ง เ ป็น 
ก๊ำซไฮโดรคำร์บอนที่ประกอบดว้ยก๊ำซมเีทนเป็นส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลงิ ใหจ้ดัเกบ็ภำษี
ในอตัรำดงัต่อไปนี้ 
  

 
๔๐ อัตรำภำษีประจ ำปี (๑๐/๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๑ อัตรำภำษีประจ ำปี (๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๔)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๒ อตัรำภำษปีระจ ำปี (๑๒) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๓ อตัรำภำษปีระจ ำปี (๑๓) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๒๗๘ 

(ก) ระบบเชือ้เพลงิทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตดิงักล่ำวเพยีงอย่ำงเดยีวในอตัรำ
กึง่หนึ่งของอตัรำทีก่ ำหนดไว ้

(ข) ระบบเชื้อเพลงิทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตดิงักล่ำวร่วมหรอืสลบักบัน ้ำมนั
เชือ้เพลงิในอตัรำสำมในสีข่องอตัรำทีก่ ำหนดไว ้

ในกำรค ำนวณน ้ำหนัก ให้รวมน ้ำหนักของรถและเครื่องอุปกรณ์ทีต่ิดกบัตวัรถ
ตำมปกตแิต่ไม่รวมน ้ำหนักน ้ำมนัเชือ้เพลงิ น ้ำมนัเครื่อง น ้ำ และเครื่องมอืประจ ำรถ ถ้ำมี
เศษของกโิลกรมัใหปั้ดทิง้ 
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๒๗๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำย 
ว่ำดว้ยรถยนตรไ์ดป้ระกำศใชบ้งัคบัมำตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ นับเป็นเวลำเกอืบหำ้สบิปีแลว้ 
และในระหว่ำงระยะเวลำดงักล่ำวมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิมำแลว้ประมำณยีส่บิครัง้ อย่ำงไรกด็ี
ยังมีบทบัญญัติอีกหลำยมำตรำที่ใช้อยู่ไม่เหมำะสมกับกำลสมัยและสภำพกำรณ์ 
ของบ้ำนเมอืง สมควรปรบัปรุงเสยีใหม่ใหเ้หมำะสมและรดักุมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๔๔๔ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตัินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
เป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๕  อัตรำภำษีประจ ำปีของรถยนตร์ตำมพระรำชบัญญัติรถยนตร์  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ ไม่ใชบ้งัคบัแก่รถยนตรท์ีไ่ดเ้สยีภำษี
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ไวแ้ลว้ และรถยนตรท์ีค่ำ้งช ำระภำษปีระจ ำปีก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกหลกัเกณฑ์
และอตัรำกำรเกบ็ภำษรีถยนตรน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คนยงัไม่เหมำะสม สมควรเปลีย่น
หลกัเกณฑ์และอตัรำภำษีรถยนตรด์งักล่ำวเพื่อก่อให้เกดิกำรใชน้ ้ำมนัโดยประหยดัตำม
สภำวะของกำรขำดแคลนน ้ำมนัในปัจจุบนั นอกจำกนัน้ สมควรเพิม่อตัรำภำษีรถยนตร์
ดงักล่ำวส ำหรบัรถยนตรน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คนทีน่ิตบิุคคลบำงประเภทเป็นเจำ้ของ 
เพรำะภำษีรถยนตร์ย่อมถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณก ำไรสุทธิเพื่อเสียภำษีเงินได้ 
ของนิตบิุคคลดงักล่ำวอยู่แลว้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๔๕ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศ  
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

 
๔๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที ่๑๓๙/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๔/๒๔ สงิหำคม ๒๕๒๔ 
๔๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๙/ตอนที ่๑๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๕ กุมภำพนัธ ์๒๕๒๕ 
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๒๘๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจำกปรำกฏว่ำ
พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัใิห ้“ผูใ้ด” (อนัหมำยถงึเจำ้ของกรรมสทิธิ ์
รถยนตร)์ จะไปขอจดทะเบยีนรถใหย้ื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีนแห่งทอ้งทีท่ีต่นมภีูมลิ ำเนำ... นัน้ 
ยังไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์และควำมต้องกำรของประชำชนในปัจจุบัน เพรำะ
ประชำชนส่วนใหญ่ได้ซื้อรถยนตร์ในระบบ “เช่ำซื้อ” กำรขอจดทะเบียนรถจึงตกเป็น
หน้ำที่ของผู้ขำยคือบริษัทรถยนตร์ ซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในที่ต่ำง ๆ กำรต่อทะเบียนก็ดี  
กำรตรวจสภำพรถยนตรก์ด็ ีจะตอ้งกระท ำทีน่ำยทะเบยีนในทอ้งทีน่ัน้เมื่อประชำชนซื้อรถ
ไปใช้ในท้องถิ่นอื่น กำรกระท ำตำมพระรำชบัญญัติรถยนตร์นี้จึงเป็นกำรสร้ำงควำม
เดอืดร้อนให้แก่ประชำชนเป็นอย่ำงมำก และเมื่อมกีำรกระท ำควำมผดิเกิดขึ้นก็ยำกแก่
กำรติดตำมผู้กระท ำควำมผดิเพรำะเจ้ำของรถและผู้ครอบครองมใิช่บุคคลคนเดียวกัน   
จงึจ ำเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๗๔๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๖ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบญัญตัริถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัหิำ้มมใิหผู้ใ้ดใชร้ถ เวน้แต่ 
รถนัน้เป็นรถที่จดทะเบียนและเสียภำษีประจ ำปีส ำหรับรถนัน้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  
หำกผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้พนับำทตำมมำตรำ ๕๙ 
โดยมิได้แยกประเภทควำมผิดกรณีกำรใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว แต่ยังมิได้เสียภำษี
ประจ ำปีส ำหรบัรถนัน้ให้ครบถ้วนถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนด ท ำให้ผู้ใช้รถในกรณีที่ 
ยังมิได้เสียภำษีประจ ำปีต้องได้รับโทษในอัตรำเดียวกันกับกรณีกำรใช้รถที่ยั งมิได ้
จดทะเบียนตำมมำตรำ ๕๙ ซึ่งเป็นควำมผิดที่เปรียบเทยีบไม่ได้ สมควรก ำหนดแยก
ประเภทควำมผดิเกีย่วกบักำรใชร้ถทีจ่ดทะเบยีนแลว้แต่ยงัมไิดเ้สยีภำษปีระจ ำปี ออกจำก
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้รถที่ยงัมิได้จดทะเบียน โดยให้มีอตัรำโทษแตกต่ำงกันและมี 
อัตรำโทษเหมำะสมแก่กรณีด้วย โดยก ำหนดโทษส ำหรับควำมผิดกรณีกำรใช้รถ 
ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ แต่ยงัมไิดเ้สยีภำษปีระจ ำปี เป็นควำมผดิทีเ่ปรยีบเทยีบได ้นอกจำกนัน้ 
เนื่องจำกได้มีกำรก ำหนดให้รถใช้งำนเกษตรกรรมเป็น “รถ” ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
รถยนตร์ซึ่งจะต้องมกีำรจดทะเบยีนและผ่ำนกำรตรวจสอบสภำพรถ และเพื่อ เป็นกำร

 
๔๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๑/ตอนที ่๑๑๒/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๕/๒๔ สงิหำคม ๒๕๒๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๘๑ 

ส่งเสรมิเกษตรกรรมของประเทศ สมควรก ำหนดใหร้ถดงักล่ำวไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ และโดยที่สมควรก ำหนดให้เงินที่เป็นค่ำธรรมเนียม 
แผ่นป้ำยทะเบียนรถได้น ำมำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรผลิตแผ่นป้ำยส ำหรบั
ยำนพำหนะต่อไป โดยไม่ต้องจัดสรรให้แก่รำชกำรส่วนท้องถิ่น  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๒๘๔๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื ด้วยปรำกฏว่ำกำรใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลทีจ่ดทะเบยีนเป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล หรอืรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 
จะใช้เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หรือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ซึ่งผิดไปจำกประเภท 
จดทะเบียนไว้ไม่ได้ เป็นเหตุให้ประชำชนที่สำมำรถมีรถได้เพียงคันเดียวได้รับ 
ควำมเดอืดรอ้นโดยไม่มเีหตุอนัสมควร  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๒๘๔๘ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและกำรออก
ใบอนุญำตให้แก่ผู้ข ับขี่รถจักรยำนยนตร์ไว้ โดยก ำหนดให้ผู้ที่จะมีใบอนุญำตขบัขี่
รถจกัรยำนยนตร์ได้จะต้องมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ในควำมเป็นจรงิแล้ว
ปรำกฏว่ำเด็กที่มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสิบห้ำปีและมีภูมิล ำเนำอยู่ต่ำงจังหวัดนัน้  ส่วนมำก 
มรีถจกัรยำนยนตรใ์ชเ้ป็นพำหนะทัง้สิน้ เพรำะมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชร้ถจกัรยำนยนตร์
ขบัขีไ่ปโรงเรยีนหรอืใชใ้นกจิกำรดำ้นอื่นๆ เน่ืองจำกสถำนศกึษำอยู่ห่ำงไกลจำกบำ้นมำก 
ซึง่กำรกระท ำดงักล่ำวถอืว่ำเป็นกำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำย ดงันัน้เพื่อใหเ้ดก็ทีม่อีำยุไม่ต ่ำกว่ำ
สบิหำ้ปีมใีบอนุญำตขบัขีร่ถจกัรยำนยนตรไ์ดโ้ดยไม่ผดิกฎหมำย จงึสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิ

 
๔๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๒/ตอนที ่๙๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๕ กรกฎำคม ๒๕๒๘ 
๔๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๒/ตอนที ่๑๕๔/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๔ ตุลำคม ๒๕๒๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๘๒ 

บทบัญญัติดังกล่ำวเสีย และเนื่องจำกในปัจจุบันกฎหมำยบัญญัติให้บุคคลที่มีอำยุ 
สบิหำ้ปีบรบิูรณ์ตอ้งไปท ำบตัรประจ ำตวัประชำชนทุกคน ดงันัน้จงึสมควรอนุญำตใหผู้ท้ีม่ ี
อำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิหำ้ปีมใีบอนุญำตขบัขีร่ถจกัรยำนยนตรไ์ดเ้ช่นเดยีวกนั  จงึจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระรำชก ำหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๔๙ 

 

มำตรำ ๕  อตัรำภำษีตำมที่ก ำหนดในมำตรำ ๒๙ (๓) แห่งพระรำชบญัญัติ
รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชก ำหนดนี้ไม่ใช้บงัคบัแก่รถยนตร ์
ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนและเสยีภำษีประจ ำปีไวแ้ล้ว และรถยนตรท์ีค่ำ้งช ำระภำษปีระจ ำปีก่อนวนัที่
พระรำชก ำหนดนี้ใชบ้งัคบั  ทัง้นี้ ส ำหรบัภำษปีระจ ำปีทีเ่สยีไวแ้ลว้หรอืทีค่ำ้งช ำระนัน้ 

 

มำตรำ ๖  รถยนตร์ที่ได้จดทะเบียนและเสียภำษีประจ ำปีไว้แล้วในวันที่ 
พระรำชก ำหนดนี้ใช้บังคับ หำกเป็นรถยนตร์ตำมมำตรำ ๒๙ (๓) หรือเจ้ำของรถ 
ได้เปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นรถยนตร์ตำมมำตรำ ๒๙ (๓) อยู่แล้วก่อนวนัที่พระรำชก ำหนดนี้ 
ใช้บงัคบั และได้แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงไว้แล้วหรือได้แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวตำม
มำตรำ ๑๔ ต่อนำยทะเบียนภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วนัที่พระรำชก ำหนดนี้ใช้บงัคบั  
ใหเ้สยีภำษรีถประจ ำปีส ำหรบัปีต่อไปดงัต่อไปนี้ 

(๑) ปีที่หนึ่ง ให้เสยีในอตัรำสองเท่ำของอตัรำตำมทีก่ ำหนดในบญัชอีตัรำภำษี
ทำ้ยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ปีที่สอง ให้เสยีในอตัรำสำมเท่ำของอตัรำตำมทีก่ ำหนดในบญัชอีตัรำภำษี
ทำ้ยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓) ปีต่อไป ให้เสียในอตัรำสี่เท่ำของอตัรำตำมที่ก ำหนดในบญัชีอตัรำภำษี 
ทำ้ยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ผูซ้ึ่งไดแ้จง้กำรเปลี่ยนแปลงตำมวรรคหนึ่ง ไม่ต้องรบัโทษส ำหรบักำรไม่ปฏบิตัิ
ตำมมำตรำ ๑๔ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชก ำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบัน 
มรีถยนตร์จ ำนวนมำกใชห้รอืเปลี่ยนไปใชน้ ้ำมนัดเีซลหรอืก๊ำซเป็นเชื้อเพลงิ ท ำให้เกิด
ควำมจ ำเป็นในกำรสัง่น ้ำมนัดเีซลหรอืก๊ำซเขำ้มำในรำชอำณำจกัร ดงันัน้ เพื่อป้องกนั  
มใิหม้กีำรเพิม่จ ำนวนรถทีใ่ชน้ ้ำมนัดเีซลหรอืก๊ำซเป็นเชื้อเพลงิ และเพื่อเป็นกำรประหยดั

 
๔๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๓/ตอนที ่๑๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๗/๓๑ มกรำคม ๒๕๒๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๘๓ 

เงนิตรำต่ำงประเทศในกำรน ำเขำ้น ้ำมนัเชื้อเพลงิดงักล่ำว สมควรแก้ไขพระรำชบญัญตัิ
รถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยทีเ่ป็นกรณีฉุกเฉินทีม่คีวำมจ ำเป็นเร่งด่วนในอนัทีจ่ะรกัษำ
ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิของประเทศ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชก ำหนดนี้ 
 

ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรไม่อนุมัติพระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๕๐ 

 

ตำมทีค่ณะรฐัมนตรไีดเ้สนอขอใหร้ฐัสภำพจิำรณำอนุมตัพิระรำชก ำหนดแก้ไข
เพิม่เตมิพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ นัน้ 

 

ในครำวประชุมสภำผูแ้ทนรำษฎร ครัง้ที ่๕/๒๕๒๙ (สมยัสำมญั) วนัพฤหสับดทีี ่
๔ กนัยำยน ๒๕๒๙ ทีป่ระชุมไดล้งมตไิม่อนุมตั ิ

 

จงึประกำศมำตำมควำมในมำตรำ ๑๕๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๐๕๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหนึ่งปีนับแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๑๒  ให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
เกีย่วกบักำรรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ ไปเป็นของ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

 

มำตรำ ๑๓  บรรดำกฎกระทรวง ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกำศหรอืค ำสัง่ใดๆ ออก
ตำมพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พุทธศักรำช ๒๔๗๓ และพระรำชบัญญัติรถยนตร์  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไป 
เพยีงเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

 
๕๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๓/ตอนที ่๑๕๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒/๑๑ กนัยำยน ๒๕๒๙ 
๕๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๑๓๙/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๕/๒๓ กรกฎำคม ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๘๔ 

มำตรำ ๑๔  ค ำขออนุญำตใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ตำมพระรำชบัญญัติรถยนตร์  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ ให้ถือว่ำเป็นค ำขออนุญำตตำม
พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๑๕  บรรดำใบอนุญำตทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พุทธศกัรำช 
๒๔๗๓ และพระรำชบญัญตัิรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ถือว่ำเป็นใบอนุญำตที่ออกตำม
พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๑๖  บรรดำแผ่นป้ำยทะเบยีนรถและเครื่องหมำยกำรเสยีภำษีประจ ำปี
ส ำหรบัรถทีอ่อกใหแ้ก่รถทีไ่ดจ้ดทะเบยีนและเสยีภำษีประจ ำปีครบถ้วนและถูกต้องตำม
พระรำชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ำ 
เป็นแผ่นป้ำยทะเบียนรถและเครื่องหมำยกำรเสียภำษีประจ ำปี ส ำหรับรถนั ้น  
ตำมพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๑๗  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกไดม้กีำรโอน
อ ำนำจหน้ำทีแ่ละกจิกำรบรหิำรบำงส่วนของกรมต ำรวจ กระทรวงมหำดไทย เฉพำะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์และกฎหมำยว่ำด้วยล้อเลื่อน  
ไปเป็นของกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคมในกำรนี้สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหส้อดคล้องกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีแ่ละกิจกำร
บรหิำรดงักล่ำว และแก้ไขให้อธบิดกีรมกำรขนส่งทำงบกหรอืผู้ซึ่งอธบิดกีรมกำรขนส่ง
ทำงบกมอบหมำย มีอ ำนำจเปรียบเทียบปรับในควำมผิดที่มีโทษปรบัสถำนเดียวได้  
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ประชำชน นอกจำกนี้ สมควรแก้ไขใหส้ถำนตรวจสภำพที่
ไดร้บัอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบกซึง่เป็นของเอกชนมส่ีวนในกำรตรวจ
สภำพรถตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตรด์ว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๓๐๕๒ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

 
๕๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๒๗๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๔๙/๒๘ ธนัวำคม ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๘๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีป่ระเทศไทยไดท้ ำ
ควำมตกลงกับประเทศในสมำคมประชำชำติแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ว่ำด้วยกำร
ยอมรบัใบอนุญำตขบัรถภำยในประเทศซึง่กนัและกนั และโดยทีป่ระเทศไทยอำจท ำควำม
ตกลงในท ำนองเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ด้วย ซึ่งควำมตกลงดงักล่ำวจะมีผลให้ผู้มี
ใบอนุญำตขบัรถที่ออกโดยพนักงำนเจำ้หน้ำทีห่รอืสมำคมยำนยนต์ที่ได้รบัอนุญำตจำก
รฐับำลของประเทศในสมำคมประชำชำตแิห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ หรอืจำกรฐับำล
ของประเทศที่ประเทศไทยมีควำมตกลงด้วย สำมำรถใช้ใบอนุญำตขบัรถนัน้ขบัรถ 
ในประเทศไทยได้  ทัง้นี้ เพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมพนัธกรณีทีป่ระเทศไทยมอียู่กบั
ต่ำงประเทศตำมควำมตกลงดงักล่ำว นอกจำกนี้ เหน็สมควรก ำหนดใหใ้บอนุญำตขบัรถ
ระหว่ำงประเทศส ำหรบัรถยนตร์ส่วนบุคคลและรถจกัรยำนยนตร์ ที่ออกตำมอนุสญัญำ 
ว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงถนน ท ำ ณ นครเจนีวำ ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึง่ประเทศไทยไดภ้ำคยำนุวตัิ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๐๕ เป็นใบอนุญำตขบัรถชนิดหนึ่งตำมพระรำชบัญญัติ
รถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๓๗๕๓ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เน่ืองจำกผูไ้ดร้บัอนุญำต
เป็นผูข้บัรถทีจ่ดทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบก ไม่อำจใชใ้บอนุญำตนัน้
ขบัรถที่จดทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ได้ ทัง้ ๆ ที่โดยขอ้เทจ็จรงิแล้ว ผู้ซึ่งมี
ควำมสำมำรถขบัรถขนำดใหญ่ย่อมสำมำรถขบัรถทีม่ขีนำดเลก็กว่ำได ้สมควรก ำหนดให้
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบก ขบัรถทีจ่ดทะเบยีน
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตรใ์นบำงประเภทได ้ จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๕๔ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใ น 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

 
๕๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๖๔ ก/หน้ำ ๑๘/๓๑ ธนัวำคม ๒๕๓๗ 
๕๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๐ ก/หน้ำ ๑๘/๒๕ มนีำคม ๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๘๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมำยว่ำดว้ย
รถยนตร์ในปัจจุบนัได้ก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ “รถยนตร์ส่วนบุคคล” ไว้ไม่ชดัเจนและ 
ไม่สอดคล้องกับหลักกำรเกี่ยวกับกำรใช้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก 
นอกจำกนัน้ ยังมิได้ก ำหนดให้มีผู้ตรวจกำรเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบกำรปฏิบตัิ
เกี่ยวกับรถยนตร์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยโดยเฉพำะ ดังนัน้ เพื่อให้บทนิยำมค ำว่ำ  
“รถยนตร์ส่วนบุคคล” ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์มีควำมหมำยชัดเจนโดยไม่มี
ควำมหมำยครอบคลุมถึงรถยนตร์นัง่ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและ
รถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน ้ ำหนักรถไม่เกินหนึ่ งพันหกร้อยกิโลกรัมซึ่งใช้
ประกอบกำรขนส่งเพื่อสนิจ้ำงที่อยู่ภำยใต้บงัคบัของกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก 
และเพื่อให้กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติเกี่ยวกับรถยนตร์เป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับแนวทำงกำรตรวจสอบกำรขนส่งตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรขนส่งทำงบก สมควรแก้ไขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่
เกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔๕๕ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกในปัจจุบนัมี
ผูน้ ำรถทีข่บัเคลื่อนดว้ยก ำลงัไฟฟ้ำมำใชแ้ละในอนำคตมแีนวโน้มว่ำอำจจะมกีำรน ำรถที่
ขบัเคลื่อนด้วยพลงังำนอื่นมำใช้ภำยในประเทศด้วย แต่โดยที่พระรำชบญัญตัริถยนตร์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มไิดก้ ำหนดอตัรำภำษปีระจ ำปีส ำหรบัรถลกัษณะดงักล่ำวไว ้สมควรก ำหนด
อตัรำภำษปีระจ ำปีส ำหรบัรถลกัษณะดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๕๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๘/ตอนที ่๑๑๒ ก/หน้ำ ๒๔/๔ ธนัวำคม ๒๕๔๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๘๗ 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๕๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคบัเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวนันับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๓  ให้เปลี่ยนชื่อพระรำชบัญญัติรถยนต ร์  พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น
พระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ให้แก้ ไขค ำว่ ำ  “รถยนตร์ ” “รถจักรยำนยนตร์ ” และ  “เครื่ อ งยนตร์ ”  
ในพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นค ำว่ำ “รถยนต์” 
“รถจกัรยำนยนต”์ และ “เครื่องยนต”์ ทุกแห่ง 

 

มำตรำ ๑๕  รถทีค่ำ้งช ำระภำษปีระจ ำปีอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัให้
ด ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ใหน้ำยทะเบยีนประกำศหมำยเลขทะเบยีนพรอ้มทัง้จ ำนวนภำษคีำ้งช ำระไว ้
ณ ที่ท ำกำรนำยทะเบยีนและในสถำนที่ทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนดภำยในหกสบิวนันับแต่
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

(๒) ให้เจ้ำของรถท ำควำมตกลงกับนำยทะเบียนในกำรช ำระภำษีค้ำงช ำระ
ภำยในหนึ่งร้อยแปดสบิวนันับแต่วนัที่นำยทะเบยีนได้มปีระกำศตำม (๑) โดยให้ได้รบั
ยกเว้นเงินเพิ่ม หำกมีภำษีค้ำงช ำระเกินกว่ำสำมปี ให้คิดภำษีค้ำงช ำระเพียงสำมปี  
และใหผ้่อนช ำระเป็นงวดได ้ตำมระเบยีบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๓) เจ้ำของรถที่มิได้ด ำเนินกำรตำม (๒) ต้องเสียภำษีค้ำงช ำระทัง้หมด  
พรอ้มทัง้เงนิเพิม่ในอตัรำรอ้ยละยีส่บิต่อปีของจ ำนวนภำษทีีค่้ำงช ำระ 

(๔) เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำตำม (๒) รถทีค่ำ้งช ำระภำษปีระจ ำปีตัง้แต่สำมปี
ขึ้นไป หรือรถที่ค้ำงช ำระภำษีประจ ำปีไม่ถึงสำมปี แต่ต่อมำภำยหลังค้ำงช ำระภำษี
ตดิต่อกนัครบสำมปี ใหถ้อืว่ำทะเบยีนรถเป็นอนัระงบัไป และใหเ้จำ้ของรถมหีน้ำทีส่่งคนื
แผ่นป้ำยทะเบียนรถต่อนำยทะเบียนและน ำใบคู่มือจดทะเบียนรถมำแสดงต่อ 
นำยทะเบยีนเพื่อบนัทกึหลกัฐำนกำรระงบัทะเบยีนรถภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัครบ
ก ำหนดระยะเวลำตำม (๒) หรอืนับแต่วนัคำ้งช ำระภำษตีดิต่อกนัครบสำมปี แลว้แต่กรณี 

ให้น ำมำตรำ ๓๕/๑ มำตรำ ๓๕/๒ วรรคสองและวรรคสำม และมำตรำ ๓๕/๓ 
วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ
นี้มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
๕๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๔๘ ก/หน้ำ ๑/๒๙ พฤษภำคม ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๘๘ 

เจ้ำของรถผู้ใดไม่ส่งคืนแผ่นป้ำยทะเบียนรถและน ำใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
มำแสดงต่อนำยทะเบยีนตำมควำมใน (๔) ใหน้ ำโทษตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้มำใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๖  ใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และ (๙) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีไ่ดอ้อกใหก้่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัิ
นี้ใช้บงัคบั ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิ้นอำยุ ส่วนกำรต่ออำยุใบอนุญำตขบัรถดงักล่ำว  
ใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย
พระรำชบญัญตันิี้ 

กำรขอใบแทนใบอนุญำตขบัรถตำมวรรคหนึ่ง ให้คิดค่ำธรรมเนียมใบแทน
ใบอนุญำตครึง่หนึ่งของค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขบัรถฉบบัเดมิ 

 

มำตรำ ๑๗  ผูซ้ึ่งไดร้บัใบอนุญำตขบัรถตลอดชพีอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใชบ้งัคบัใหใ้ชใ้บอนุญำตขบัรถนัน้ไดต้่อไป 

กำรขอใบแทนใบอนุญำตขบัรถตลอดชพี ใหน้ ำมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และใหค้ดิค่ำธรรมเนียมฉบบัละหนึ่งรอ้ยบำท 

 

มำตรำ ๑๘  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกปัจจุบนั 
กำรจดทะเบียนรถเพื่อให้ได้หมำยเลขทะ เบียนซึ่งเป็นที่นิยมยังไม่มีหลักเกณฑ์ 
ที่เหมำะสม รวมทัง้ยงัมีกำรละเลยหรือหลีกเลี่ยงกำรช ำระภำษีประจ ำปี ท ำให้มีภำษี
ประจ ำปีคำ้งช ำระเพิม่ขึน้ทุกปี สมควรก ำหนดใหม้กีำรประมูลหมำยเลขทะเบยีนซึ่งเป็น  
ทีน่ิยม อนัจะเป็นกำรแกไ้ขปัญหำกำรเลอืกปฏบิตั ิและช่วยเพิม่รำยไดใ้ห้แก่รฐัอกีทำงหนึ่ง 
ตลอดจนปรบัปรุงมำตรกำรในกำรจดัเก็บภำษีประจ ำปีที่ค้ำงช ำระให้ได้ผลอย่ำงจรงิจงั 
และปรับปรุงอำยุใบอนุญำตขบัรถให้เหมำะสมยิ่งขึ้น รวมทัง้ปรับปรุงคุณสมบตัิและ
ลกัษณะต้องหำ้มของผูม้สีทิธขิอรบัใบอนุญำตขบัรถยนตร์สำธำรณะ  จงึจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗๕๗ 
 

 
๕๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๗๐ ก/หน้ำ ๑/๑๒ พฤศจกิำยน ๒๕๔๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๘๙ 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับ
แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๓๒  ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตท์ีไ่ดอ้อกใหก้่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัิ
นี้ใช้บงัคบัให้ถือว่ำเป็นใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคลตำมพระรำชบญัญัตินี้ 
และใหใ้ชไ้ดต้่อไปจนกว่ำจะสิน้อำยุใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตป์ระเภทนัน้ ส่วนกำรต่อ
อำยุใบอนุญำตขบัรถดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

ผู้ได้รบัใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์ที่ได้ออกให้ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ 
ใช้บังคับ ถ้ำประสงค์จะขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ให้ยื่นค ำขอใบอนุญำต  
ขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะตำมมำตรำ ๔๓ (๖/๑)  แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัินี้ภำยในหนึ่งรอ้ยยี่สบิวนันับแต่วนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ในระหว่ำงนัน้ใหใ้ชใ้บอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตด์งักล่ำวแทนได้ 
 

มำตรำ ๓๓  รถจักรยำนยนต์ที่ได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ 
ไวแ้ล้วก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่ำเป็นรถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคลตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

เจ้ำของรถจักรยำนยนต์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับถ้ำประสงค์จะน ำรถจักรยำนยนต์ดังกล่ำวรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร  
ให้ด ำเนินกำรจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์นั ้นเป็นรถจักรยำนยนต์สำธำรณะตำม
พระรำชบญัญตันิี้ภำยในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ในระหว่ำง
นัน้ใหส้ำมำรถน ำรถจกัรยำนยนตด์งักล่ำวมำรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรได ้

 

มำตรำ ๓๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกปัจจุบนัมผีูน้ ำ
รถจกัรยำนยนต์มำใช้รบัส่งคนโดยสำรเพื่อสนิจ้ำงเป็นจ ำนวนมำก แต่กฎหมำยว่ำดว้ย
รถยนต์ยงัไม่มีบทบญัญัติในส่วนที่เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรใช้รถจกัรยำนยนต์รบัจ้ำง
บรรทุกคนโดยสำร สมควรก ำหนดใหม้บีทบญัญตัใินลกัษณะดงักล่ำว เพื่อใหก้ำรรบัจำ้ง
เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย และปลอดภยัแก่คนโดยสำร นอกจำกนี้ สมควรก ำหนดใหน้ำย
ทะเบียนมีอ ำนำจเรียกผู้ได้รับใบอนุญำตขบัรถมำตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตอ้งหำ้มภำยหลงัทีไ่ดร้บัใบอนุญำตไปแลว้ได ้ จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๙๐ 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวนันับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกปัจจุบนั
สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัไดป้รบัตวัสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ปัญหำทำงดำ้นมลภำวะทำง
อำกำศทีเ่พิม่มำกขึน้ และเพื่อเป็นกำรส่งเสรมิใหม้กีำรใชพ้ลงังำนอื่นทดแทนกำรใชน้ ้ำมนั
เชื้อเพลงิ สนับสนุนกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงประหยดั และกำรใชพ้ลงังำนสะอำดเพื่ออนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ปัจจุบันมีผู้น ำรถที่ขบัเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำและพลังงำนอื่น 
โดยมไิด้ใช้เครื่องยนต์มำใชภ้ำยในประเทศด้วย อนัจะเป็นกำรช่วยให้มกีำรใช้พลงังำน
อย่ำงเหมำะสมและคุ้มค่ำ และก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ สมควรส่งเสรมิกำรใชร้ถทีใ่ชพ้ลงังำนดงักล่ำวและก ำหนดใหม้อีตัรำภำษปีระจ ำปี
ส ำหรบัรถเหล่ำนี้เป็นกำรเฉพำะ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๙ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวนันับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่สงัหำรมิทรพัย์
หลำยประเภทสำมำรถจดจ ำนองเป็นประกนัหนี้ได้ ดงัเช่น เรอืก ำปัน่ หรอืเรอืมรีะวำง
ตัง้แต่ ๖ ตนัขึ้นไป เรอืกลไฟ หรอืเรอืยนต์มรีะวำงตัง้แต่ ๕ ตนัขึ้นไป แพ สตัว์พำหนะ 
สำมำรถจดจ ำนองได้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  มำตรำ ๗๐๓  
ส่วนเครื่องจกัรสำมำรถจดจ ำนองไดต้ำมกฎหมำยเครื่องจกัร แต่ปรำกฏว่ำรถยนต ์ไดแ้ก่ 
รถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บรกิำร และรถยนต์ส่วนบุคคล รวมทัง้รถพ่วง รถบดถนน และ
รถแทรคเตอร์ เป็นสังหำริมทรัพย์ที่มีมูลค่ำสูงแต่ไม่สำมำรถจดทะเบียนจ ำนองเป็น
ประกนัหนี้ได้ตำมกฎหมำย ในกรณีที่ต้องใชเ้ป็นประกนัหนี้จงึต้องใชว้ธิกีำรโอนขำยแก่
เจ้ำหนี้ และท ำเป็นสญัญำเช่ำซื้อซึ่งต้องเสยีค่ำธรรมเนียมและค่ำดอกเบี้ยในอตัรำที่สูง
เป็นภำระแก่ประชำชนและผูป้ระกอบกำรหลำยล้ำนคนทัว่ประเทศ สมควรบรรเทำภำระ
ดงักล่ำวนี้ และท ำให้รถดงักล่ำวเป็นสินทรพัย์ที่มมีูลค่ำ มีรำคำ ที่สำมำรถจ ำนองเป็น

 
๕๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๓/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๐ 
๕๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๓๒ ก/หน้ำ ๓๓/๑๑ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๙๑ 

ประกนัหนี้ได้ และผู้เป็นเจำ้ของยงัคงมสีทิธิค์รอบครองใชส้อยไดด้งัเดมิ  จงึจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖๖๐ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๔  บรรดำค่ำธรรมเนียมและภำษีประจ ำปีของรถของหน่วยงำนตำม
มำตรำ ๙ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย
พระรำชบญัญตันิี้ ทีค่ำ้งช ำระไวก้่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นอนัระงบัไป 

 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกปัจจุบนัไดม้ี
กำรปรบัปรุงกำรบรหิำรรำชกำร ท ำใหม้หีน่วยงำนของรฐัรูปแบบต่ำง ๆ เกดิขึน้เพิม่เตมิ
จำกหน่วยงำนทำงรำชกำรที่มอียู่เดมิอีกทัง้หน่วยงำนทำงรำชกำรเดมิบำงหน่วยกไ็ดม้ี
กำรปรบัเปลี่ยนฐำนะหรอืรูปแบบกำรด ำเนินกำรใหม่ อนัมผีลท ำใหห้น่วยงำนนัน้ ๆ มไิด้
มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ได้รบักำร
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมและภำษีประจ ำปี  อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกหน่วยงำนที่เกิดขึ้นหรอื
ปรบัเปลี่ยนใหม่นัน้มฐีำนะเป็นหน่วยงำนของรฐั สมควรแก้ไขเพิม่เติมกฎหมำยว่ำดว้ย
รถยนต์เพื่อใหร้ถของหน่วยงำนดงักล่ำวไดร้บักำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียมและภำษีประจ ำปี  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗๖๑ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวนันับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

  

 
๖๐ ราชกิจจานเุบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๔๙ ก/หน้า ๑/๗ มิถนุายน ๒๕๕๖ 
๖๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๘๓ ก/หน้ำ ๑๕/๒๓ ธนัวำคม ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๙๒ 

มำตรำ ๒๑  รถยนต์ส่วนบุคคลตำมพระรำชบญัญตัิรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำง
บกก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบัให้ทะเบยีนรถและเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งนัน้ใช้ได้
ต่อไป โดยถอืว่ำเป็นทะเบยีนรถและเอกสำรทีเ่กี่ยวข้องตำมพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

ให้นำยทะเบียนด ำเนินกำรทำงทะเบียนรถตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
พระรำชบญัญตัิรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัตินี้ ในวนัที่
เจำ้ของรถมำช ำระภำษปีระจ ำปีของรถนัน้ครัง้แรกหลงัจำกวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
โดยยกเวน้ค่ำธรรมเนียมทัง้ปวงส ำหรบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๒๒  บทบญัญตัใินมำตรำ ๖/๑ แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับรถที่น ำเข้ำมำเพื่อใช้ใน
รำชอำณำจกัรชัว่ครำว โดยที่ผู้น ำเขำ้ไม่มภีูมลิ ำเนำหรอืถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจกัรตำม
มำตรำ ๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัิ
นี้ใชบ้งัคบั แต่ตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ตกลงทีร่ฐับำลไทยท ำไวก้บัรฐับำลของประเทศทีผู่น้ ำเขำ้
มสีญัชำตหิรอืทีร่ถนัน้จดทะเบยีน 

 

มำตรำ ๒๓  รถทีไ่ดย้ดึไวต้ำมมำตรำ ๓๕ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหอ้ธบิดี
กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศให้เจ้ำของรถมำขอรับคืนรถภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัที่
พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั โดยให้นำยทะเบยีนยดึแผ่นป้ำยทะเบยีนรถนัน้ไว้แทนรถที่
ขอรบัคนื 

รถทีย่ดึตำมวรรคหนึ่ง และไดม้กีำรจดักำรขำยทอดตลำดรถนัน้แล้ว ก่อนวนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เมื่อไดห้กัค่ำภำษี ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยในกำรยดึและ
ขำยรถ ใหน้ ำเงนิส่วนทีเ่หลอืจำกกำรขำยทอดตลำดรถนัน้คนืแก่เจำ้ของรถแทน 

ในกรณีที่พ้นก ำหนดระยะเวลำตำมที่ก ำหนดในประกำศตำมวรรคหนึ่งและ
เจำ้ของรถมไิดม้ำขอรบัคนืรถ ใหอ้ธบิดกีรมกำรขนส่งทำงบกจดัใหม้กีำรขำยทอดตลำด
รถนัน้ และเมื่อไดห้กัค่ำภำษีค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยในกำรยดึและขำยรถแลว้ ใหน้ ำ
เงนิส่วนทีเ่หลอืจำกกำรขำยทอดตลำดรถนัน้ส่งคลงัเป็นรำยไดแ้ผ่นดนิ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๙๓ 

มำตรำ ๒๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกกฎหมำยว่ำ
ดว้ยรถยนต์ไดใ้ชบ้งัคบัมำเป็นเวลำนำน สมควรปรบัปรุงบทบญัญตับิำงประกำรเสยีใหม่ 
เพื่อใหส้อดคล้องกบัเทคโนโลยกีำรผลติรถในปัจจุบนัทีม่กีำรพฒันำเปลี่ยนแปลงไปมำก 
และสอดคลอ้งกบักำรใชร้ถ ตลอดจนเพื่อใหก้ำรควบคุมและกำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัติำม
กฎหมำยดังกล่ำวมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และให้มีอัตรำค่ำธรรมเนียมและอัตรำภำษี
ประจ ำปีส ำหรับรถอื่นที่ก ำหนดในกฎกระทรวงที่เหมำะสม  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒๖๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดยกเวน้ค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ใหแ้ก่ส ำนักงำนเศรษฐกจิและ
กำรคำ้ของต่ำงประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยตำมควำมตกลงระหว่ำงรฐับำลไทยกบั
รฐับำลต่ำงประเทศ และเจำ้หน้ำทีส่ ำนักงำนดงักล่ำว เพื่อใหป้ระเทศไทยสำมำรถปฏบิตัิ
ตำมพนัธกรณีควำมตกลงระหว่ำงประเทศ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๖๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๒๓ ก/หน้ำ ๔/๒๗ กุมภำพนัธ ์๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๙๔ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรขนส่งทำงบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๕ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที ่๓๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่ง 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิท ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญตัินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวนั  
นับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตักิำรขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๒) พระรำชบญัญตักิำรขนส่ง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(๓) พระรำชบญัญตักิำรขนส่ง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

บรรดำบทกฎหมำย กฎ และข้อบังคับอื่ น ในส่วนที่มีบัญญัติไ ว้แล้ ว  
ในพระรำชบญัญตันิี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแหง่พระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตัิ
นี้แทน 

 

  

 
 เฉพำะมำตรำทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๓๘/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๑ มนีำคม ๒๕๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๙๕ 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
(๑) “กำรขนส่ง” หมำยควำมว่ำ กำรขนคน สตัว ์หรอืสิง่ของโดยทำงบกดว้ยรถ 

(๒) “กำรขนส่งประจ ำทำง” หมำยควำมว่ำ กำรขนส่งเพื่อสนิจ้ำงตำมเส้นทำง 
ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

(๓) “กำรขนส่งไม่ประจ ำทำง” หมำยควำมว่ำ กำรขนส่งเพื่อสนิจำ้งโดยไม่จ ำกดั
เสน้ทำง 

(๔)๒ “กำรขนส่งโดยรถขนำดเลก็” หมำยควำมว่ำ กำรขนส่งคนหรอืสิง่ของหรอื
คนและสิง่ของรวมกนัเพื่อสนิจำ้งตำมเสน้ทำงทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดดว้ยรถทีม่นี ้ำหนัก
รถและน ้ำหนักบรรทุกรวมกนัไม่เกนิสีพ่นักโิลกรมั 

(๕)๓ “กำรขนส่งส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ กำรขนส่งเพื่อกำรคำ้หรอืธุรกจิของ
ตนเองดว้ยรถทีม่นี ้ำหนักเกนิสองพนัสองรอ้ยกโิลกรมั 

(๖) “กำรขนส่งระหว่ำงจงัหวดั” หมำยควำมว่ำ กำรขนส่งประจ ำทำง กำรขนส่ง
ไม่ประจ ำทำง หรอืกำรขนส่งส่วนบุคคลซึง่กระท ำระหว่ำงจงัหวดักบัจงัหวดั 

(๗) “กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ” หมำยควำมว่ำ กำรขนส่งประจ ำทำง กำรขนส่ง
ไม่ประจ ำทำง หรอืกำรขนส่งส่วนบุคคลซึง่กระท ำระหว่ำงประเทศไทยกบัต่ำงประเทศ 

(๘) “กำรรับจัดกำรขนส่ง” หมำยควำมว่ำ กำรรับจ้ำงรวบรวมคน สัตว์หรือ
สิง่ของ และจดัใหบุ้คคลอื่นซึง่เป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งท ำกำรขนส่งจำกที่
แห่งหนึ่งไปยงัทีอ่กีแห่งหนึ่งในควำมรบัผดิชอบของผูร้บัจดักำรขนส่ง 

(๙) “รถ” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทุกชนิดที่ใช้ในกำรขนส่งทำงบกซึ่งเดิน
ดว้ยก ำลงัเครื่องยนต์ ก ำลงัไฟฟ้ำ หรอืพลงังำนอื่น และหมำยควำมรวมตลอดถงึรถพ่วง
ของรถนัน้ดว้ย  ทัง้นี้ เวน้แต่รถไฟ 

(๑๐) “ผู้ตรวจกำร” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรสงักดักรมกำรขนส่งทำงบก ซึ่ง
รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหม้หีน้ำทีต่รวจกำรขนส่ง 

(๑๑) “พนักงำนตรวจสภำพ” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรสงักดักรมกำรขนส่งทำง
บก ซึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้ใหม้หีน้ำทีต่รวจควำมมัน่คงแขง็แรง ควำมสะอำด ควำมเรยีบรอ้ย 
และควำมเหมำะสมของสภำพรถทีน่ ำมำใชใ้นกำรขนส่ง 

 
๒ มำตรำ ๔ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๓ มำตรำ ๔ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่  ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๙๖ 

(๑๒) “นำยทะเบยีน” หมำยควำมว่ำ นำยทะเบยีนกลำง หรอืนำยทะเบยีนประจ ำ
จงัหวดั แลว้แต่กรณี 

(๑๓) “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบก
กลำง หรอืคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกประจ ำจงัหวดั แลว้แต่กรณี 

(๑๔) “อธบิด”ี หมำยควำมว่ำ อธบิดกีรมกำรขนส่งทำงบก 

(๑๕) “รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕๔  พระรำชบญัญตันิี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
(๑) กำรขนส่งโดยรถยนตท์หำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตท์หำร 

(๒) กำรขนส่งโดย 

(ก) รถยนต์รบัจำ้งทีบ่รรทุกผูโ้ดยสำรไม่เกนิเจด็คน รถยนต์รบัจำ้งระหว่ำง
จงัหวดัทีบ่รรทุกผูโ้ดยสำรไม่เกนิเจด็คน รถยนต์บรกิำรทีบ่รรทุกผูโ้ดยสำรไม่เกนิเจด็คน 
และรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์ 

(ข)๕ รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน ้ำหนักรถไม่เกินสองพนัสองร้อยกิโลกรมัตำมกฎหมำยว่ำด้วย
รถยนต ์ซึง่มไิดใ้ชป้ระกอบกำรขนส่งเพื่อสนิจำ้ง 

(ค) รถยนต์สำมล้อ รถจักรยำนยนต์ และรถแทร็กเตอร์ ตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยรถยนต ์

(๓) กำรขนส่งตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๖  ให้อธบิดหีรอืผู้ซึ่งอธบิดมีอบหมำยเป็นนำยทะเบยีนกลำงมีอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรขนส่งระหว่ำงจงัหวดัและกำรขนส่ง
ระหว่ำงประเทศ 

ให้นำยทะเบยีนกลำงเป็นนำยทะเบยีนประจ ำกรุงเทพมหำนคร มอี ำนำจและ
หน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ภำยในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ให้ขนส่งจังหวัดเป็นนำยทะเบียนประจ ำจังหวัด มีอ ำนำจและหน้ำที่ตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ภำยในเขตจงัหวดัของตน 

 
๔ มำตรำ ๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๕ มำตรำ ๕ (๒) (ข) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๙๗ 

ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญตัินี้ นำยทะเบยีนกลำงและนำยทะเบยีนประจ ำ
จงัหวดัอำจมอบหมำยใหข้ำ้รำชกำรในสงักดักรมกำรขนส่งทำงบกกระท ำกำรแทนได้๖ 

กำรมอบหมำยตำมวรรคสีใ่หป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๗  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมและรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ และให้มอี ำนำจแต่งตัง้ผู้ตรวจกำร
และพนักงำนตรวจสภำพกับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอตัรำท้ำย
พระรำชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่ำธรรมเนียมและก ำหนดกิจกำรอื่นเพื่อปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัอ ำนำจหน้ำทีข่องแต่ละกระทรวง 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

มำตรำ ๗๑  รถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งตอ้งมสีภำพมัน่คงแขง็แรง มเีครื่องอุปกรณ์และ
ส่วนควบถูกต้องตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงกบัไดจ้ดทะเบยีนตำมมำตรำ ๗๓ และเสยี
ภำษตีำมมำตรำ ๘๕ แลว้ 

รถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งทีเ่สยีภำษตีำมพระรำชบญัญตันิี้แล้ว ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง
เสยีภำษรีถยนตต์ำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์ 

 

มำตรำ ๗๒๗  รถทีจ่ะน ำมำจดทะเบยีนและเสยีภำษตีอ้งผ่ำนกำรตรวจสภำพรถ
จำกพนักงำนตรวจสภำพ หรอืจำกสถำนตรวจสภำพรถทีไ่ดร้บัอนุญำตตำมมำตรำ ๗๔ 
เวน้แต่รถประเภท หรอืชนิดใดทีส่มควรไดร้บักำรยกเวน้กำรตรวจสภำพเป็นครัง้ครำวให้
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำรถที่น ำมำรบักำรตรวจสภำพนั ้นมสีภำพมัน่คงแข็งแรงมี
เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบถูกต้องตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงแล้ว ใหพ้นักงำนตรวจ
สภำพหรอืสถำนตรวจสภำพรถทีไ่ดร้บักำรอนุญำตออกใบรบัรองให  ้

ใบรบัรองกำรตรวจสภำพรถใหท้ ำตำมแบบทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 

  

 
๖ มำตรำ ๖ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗ มำตรำ ๗๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๙๘ 

มำตรำ ๘๕  เพื่อประโยชน์ในกำรจัดเก็บภำษีรถตำมพระรำชบัญญัตินี้   
กรมกำรขนส่งทำงบกจะก ำหนดเวลำกำรช ำระภำษีรถประจ ำปีส ำหรบัผูไ้ดร้บัใบอนุญำต
ประกอบกำรขนส่งแต่ละรำยกไ็ด้ และให้ค ำนวณภำษีตำมน ้ำหนักรถตำมอตัรำในบญัชี
ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

ในกำรค ำนวณน ้ำหนักรถ ให้รวมน ้ำหนักของรถและเครื่องอุปกรณ์ทีต่ดิอยู่กบั
ตวัรถตำมปกตแิต่ไม่รวมน ้ำหนักของน ้ำมนัเชื้อเพลงิ น ้ำมนัเครื่อง น ้ำและเครื่องมอืประจ ำรถ 
เศษของหนึ่งกโิลกรมัใหปั้ดทิง้ 

เงินภำษีรถตำมพระรำชบญัญัตินี้ที่จดัเก็บได้ในกรุงเทพมหำนครให้ตกเป็น
รำยไดข้องกรุงเทพมหำนคร ส่วนในจงัหวดัอื่นใหต้กเป็นรำยไดข้องรำชกำรส่วนทอ้งถิน่
ในจงัหวดันัน้ โดยใหจ้งัหวดัจดัสรรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๘ 

 

มำตรำ ๘๖  ภำษีรถใหช้ ำระล่วงหน้ำเป็นรำยปีต่อนำยทะเบยีนและจะขอช ำระ
เป็นงวดกไ็ด ้แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมเพิม่ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

รถทีจ่ดทะเบยีนใหม่ในงวดใด ใหช้ ำระภำษตีัง้แต่งวดนัน้เป็นตน้ไป 

ถ้ำเจ้ำของรถไม่ช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำที่จะต้องช ำระใหเ้สยีเงนิเพิม่อกี
รอ้ยละหนึ่งต่อเดอืน หรอืเศษของเดอืนของภำษทีีต่อ้งช ำระ๙ 

เงนิเพิม่ตำมมำตรำนี้ใหถ้อืเป็นเงนิภำษี 
 

มำตรำ ๘๖/๑๑๐  รถที่ได้เสยีภำษีรถประจ ำปีส ำหรบัปีใด ถ้ำเปลี่ยนเจ้ำของรถ 
เจำ้ของใหม่ไม่ตอ้งเสยีภำษรีถประจ ำปีในปีนัน้อกี 

 

มำตรำ ๘๖/๒๑๑  ในระหว่ำงที่เจ้ำของรถค้ำงช ำระภำษีรถประจ ำปี ให้ 
นำยทะเบยีนมอี ำนำจที่จะไม่รบัด ำเนินกำรทำงทะเบยีนจนกว่ำเจำ้ของรถจะเสยีภำษีที่
คำ้งช ำระใหค้รบถว้นก่อน หรอืไดม้กีำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๘๖/๓ วรรคสองแลว้ 

 

 
๘ มำตรำ ๘๕ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๙)  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙ “เงินเพิ่ม” ตำมพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบกฯ หมำยถึง เงินเพิ่มที่เรียกเก็บในกรณีที่

เจ้ำของรถไม่ช ำระภำษภีำยในก ำหนดเวลำ ซึ่งตำมกฎหมำยถอืว่ำเป็นเงนิภำษดี้วย และย่อมตกเป็นรำยได้
ของหน่วยรำชกำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๑๓/๒๕๒๓) 

๑๐ มำตรำ ๘๖/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑ มำตรำ ๘๖/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๒๙๙ 

มำตรำ ๘๖/๓๑๒  รถที่ค้ำงช ำระภำษีรถประจ ำปีไม่ถึงสำมปี หำกเจ้ำของรถ
ประสงคจ์ะขอเสยีภำษรีถประจ ำปีเพื่อใชร้ถในปีนัน้ ใหน้ำยทะเบยีนรบัช ำระภำษนีัน้ได้ 

ส ำหรบัภำษีรถทีค่ำ้งช ำระ ใหน้ำยทะเบยีนก ำหนดจ ำนวนเงนิ และระยะเวลำใน
กำรช ำระตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

ในกรณีที่เจ้ำของรถผดินัดไม่เสยีภำษีรถที่ค้ำงช ำระตำมวรรคสองใหค้รบถ้วน 
นำยทะเบยีนมอี ำนำจทีจ่ะไม่รบัด ำเนินกำรทำงทะเบยีน จนกว่ำเจำ้ของรถจะเสยีภำษรีถ
ทีค่ำ้งช ำระใหค้รบถว้น 

 

มำตรำ ๘๖/๔๑๓  รถทีค่ำ้งช ำระภำษีรถประจ ำปีตดิต่อกนัครบสำมปี ใหก้ำรจด
ทะเบยีนรถเป็นอนัระงบัไป ในกำรนี้ใหน้ำยทะเบยีนประกำศหมำยเลขทะเบยีนพรอ้มทัง้
จ ำนวนภำษทีีค่ำ้งช ำระไว ้ณ ทีท่ ำกำรนำยทะเบยีนและในสถำนทีท่ีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 
และแจง้ใหเ้จำ้ของรถหรอืผูค้รอบครองรถทรำบ และใหบุ้คคลดงักล่ำวส่งคนืแผ่นป้ำยเลข
ทะเบียนรถต่อนำยทะเบียนและน ำหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนรถมำแสดงต่อนำย
ทะเบยีนเพื่อบนัทกึหลกัฐำนกำรระงบัทะเบยีนรถภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้และ
ปิดประกำศดงักล่ำว 

ในกรณีที่เจ้ำของรถหรือผู้ครองครอบรถมิได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง  
ให้นำยทะเบียนหรือผู้ตรวจกำรหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยมีอ ำนำจยึดแผ่นป้ำยเลข
ทะเบยีนรถได ้

ให้ภำระภำษีรถประจ ำปีหลงัจำกปีที่สำมเป็นอนัระงบัไป แต่เจ้ำของรถหรือ  
ผู้ครอบครอบรถยงัคงต้องเสยีภำษีทีค่้ำงช ำระใหค้รบถ้วน และให้น ำมำตรำ ๘๖/๒ และ
มำตรำ ๘๖/๓ วรรคสอง และวรรคสำมมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๘๗  รถที่ได้จดทะเบียนและเสียภำษีแล้ว ถ้ำต่อมำมีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุงเพิม่เติม เป็นเหตุให้รถมนี ้ำหนักเพิม่ขึ้นจำกเดมิ เจ้ำของรถ
จะต้องเสยีภำษีเพิม่ตำมน ้ำหนักทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย และใหน้ ำมำตรำ ๘๖ วรรคสอง วรรคสำม 
และวรรคสีม่ำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๘๘๑๔  รถที่ใช้ในกำรขนส่งส่วนบุคคลของส่วนรำชกำร องค์กร 
ตำมรฐัธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ มหำวทิยำลยัและสถำบนัอุดมศกึษำของรฐั 

 
๑๒ มำตรำ ๘๖/๓ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓ มำตรำ ๘๖/๔ เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๔ มำตรำ ๘๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๐๐ 

องค์กำรมหำชน หน่วยงำนอื่นของรฐัตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง วดั มสัยิด มิซซงั 
มลูนิธ ิและสภำกำชำดไทย ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภำษี 

 

มำตรำ ๘๙  รถทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแลว้ ถำ้ไม่ไดเ้สยีภำษตีำมก ำหนดตำมมำตรำ ๘๖ 
เจ้ำของรถต้องแจง้ใหน้ำยทะเบยีนทรำบพรอ้มกบัน ำแผ่นป้ำยเลขทะเบยีนรถนัน้คนืต่อ
นำยทะเบยีนภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัถงึก ำหนดเสยีภำษคีรัง้ถดัไป 

เจำ้ของรถผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมวรรคหนึ่งจะตอ้งเสยีภำษคีรัง้ถดัไปตำมมำตรำ ๘๖ 

 

มำตรำ ๙๐  เจำ้ของรถต้องตดิแผ่นป้ำยเลขทะเบยีนและเครื่องหมำยแสดงกำร
เสยีภำษทีีน่ำยทะเบยีนออกใหไ้วก้บัตวัรถตำมทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 

มำตรำ ๙๑  ในกรณีทีแ่ผ่นป้ำยเลขทะเบยีนหรอืเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษี
สูญหำย ถูกท ำลำย ช ำรุดหรอืลบเลอืนในสำระส ำคญั ให้เจำ้ของรถยื่นค ำขอ ขอรบัแผ่น
ป้ำยเลขทะเบยีนหรอืเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีต่อนำยทะเบยีน ภำยในสบิห้ำวนั  
นับแต่วนัทีไ่ดท้รำบถงึกำรสญูหำย ถูกท ำลำย ช ำรุด หรอืลบเลอืนดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๑๐๖ ทวิ๑๕  ในกรณีที่มีควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำล
ต่ำงประเทศ ว่ำดว้ยกำรยอมรบัใบอนุญำตขบัรถภำยในประเทศซึง่กนัและกนั คนต่ำงดำ้ว
ซึ่งไดร้บัอนุญำตใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำวตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืง 
และมใีบอนุญำตขบัรถทีอ่อกโดยพนักงำนเจำ้หน้ำทีห่รอืสมำคมยำนยนตท์ีไ่ดร้บัอนุญำต
จำกรฐับำลของประเทศที่มคีวำมตกลงดงักล่ำวกบัรฐับำลไทย อำจใช้ใบอนุญำตขบัรถ
ของประเทศนัน้ขับรถในรำชอำณำจักรได้ตำมประเภทและชนิดของรถที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญำตขบัรถนัน้ แต่ต้องปฏิบตัิตำมอนุสญัญำและหรือควำมตกลงที่มีอยู่ระหว่ำง
รฐับำลไทยกบัรฐับำลของประเทศนัน้ ๆ และตำมบทบญัญตัทิัง้หลำยในส่วนทีเ่กี่ยวกบั
หน้ำทีข่องผูข้บัรถตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๖๐  ผูใ้ด 

(๑) ใชใ้บอนุญำตหรอืเครื่องหมำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดทีท่ำงรำชกำรออกใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

(๒) ใช้เครื่องหมำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ทำงรำชกำรออกให้ส ำหรบัรถคนัหนึ่ง  
กบัรถอกีคนัหนึ่ง 

(๓) ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ใบอนุญำตหรือเครื่องหมำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ทำง
รำชกำรออกใหแ้ก่ตน 

 
๑๕ มำตรำ ๑๐๖ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๐๑ 

(๔) เปลี่ยนแปลงหรือปิดบังทัง้หมดหรือแต่บำงส่วนไม่ว่ำโดยวิธีใด  ๆ  
ซึง่แผ่นป้ำยเลขทะเบยีนรถ หรอื 

(๕) ใชร้ถทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษีตำมมำตรำ ๘๘ ใหผ้ดิไปจำกวตัถุประสงค์ทีไ่ดร้บั
ยกเวน้ 

ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือ 
ทัง้จ ำทัง้ปรบั 

มำตรำ ๑๖๗  รถที่ได้เสียภำษีตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ไว้แล้วก่อนที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัและยงัไม่ถงึก ำหนดเสยีภำษคีรัง้ถดัไป ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง
เสยีภำษตีำมพระรำชบญัญตันิี้จนกว่ำจะครบก ำหนดเวลำทีไ่ดเ้สยีภำษไีว ้

ให้อธิบดีมีอ ำนำจก ำหนดให้รถตำมวรรคหนึ่ง ซึ่งจะช ำระภำษีครัง้แรกตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ตอ้งช ำระภำษคีรำวละกีง่วดกไ็ด ้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๐๒ 

บญัชอีตัรำภำษรีถตำมมำตรำ ๘๕๑๖ 

 

(๑) รถที่ใช้ในกำรขนส่งประจ ำทำง กำรขนส่งไม่ประจ ำทำง กำรขนส่งโดย  
รถขนำดเลก็ และกำรขนส่งส่วนบุคคล ใหจ้ดัเกบ็ภำษปีระจ ำปี ดงันี้ 

 

น ้ำหนักรถ 
เป็นกโิลกรมั 

รถทีใ่ชใ้น
กำรขนส่ง 
ประจ ำทำง 

รถทีใ่ชใ้นกำร
ขนส่ง 

ไม่ประจ ำทำง 

รถทีใ่ชใ้นกำร
ขนส่งโดย 

รถขนำดเลก็ 

รถทีใ่ชใ้น
กำรขนส่ง 

ส่วนบุคคล 
ไม่มำกกว่ำ ๕๐๐ 
กโิลกรมั 

๓๐๐ บำท ๔๕๐ บำท ๓๐๐ บำท ๑๕๐ บำท 

ตัง้แต่ ๕๐๑ ถงึ 
๗๕๐ กโิลกรมั 

๔๐๐ บำท ๖๐๐ บำท ๔๐๐ บำท ๓๐๐ บำท 

ตัง้แต่ ๗๕๑ ถงึ 
๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

๕๐๐ บำท ๗๕๐ บำท ๕๐๐ บำท ๔๕๐ บำท 

ตัง้แต่ ๑,๐๐๑ ถงึ 
๑,๒๕๐ กโิลกรมั 

๖๐๐ บำท ๙๐๐ บำท ๖๐๐ บำท ๘๐๐ บำท 

ตัง้แต่ ๑,๒๕๑ ถงึ 
๑,๕๐๐ กโิลกรมั 

๗๐๐ บำท ๑,๐๕๐ บำท ๗๐๐ บำท ๑,๐๐๐ บำท 

ตัง้แต่ ๑,๕๐๑ ถงึ 
๑,๗๕๐ กโิลกรมั 

๙๐๐ บำท ๑,๓๕๐ บำท ๙๐๐ บำท ๑,๓๐๐ 
บำท 

ตัง้แต่ ๑,๗๕๑ ถงึ 
๒,๐๐๐ กโิลกรมั 

๑,๑๐๐ บำท ๑,๖๕๐ บำท ๑,๑๐๐ บำท ๑,๖๐๐ บำท 

ตัง้แต่ ๒,๐๐๑ ถงึ 
๒,๕๐๐ กโิลกรมั 

๑,๓๐๐ 
บำท 

๑,๙๕๐ บำท ๑,๓๐๐ บำท ๑,๙๐๐ บำท 

 
๑๖ บญัชีอตัรำภำษีรถตำมมำตรำ ๘๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก 

(ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๐๓ 

น ้ำหนักรถ 
เป็นกโิลกรมั 

รถทีใ่ชใ้น
กำรขนส่ง 
ประจ ำทำง 

รถทีใ่ชใ้นกำร
ขนส่ง 

ไม่ประจ ำทำง 

รถทีใ่ชใ้นกำร
ขนส่งโดย 

รถขนำดเลก็ 

รถทีใ่ชใ้น
กำรขนส่ง 

ส่วนบุคคล 
ตัง้แต่ ๒,๕๐๑ ถงึ 
๓,๐๐๐ กโิลกรมั 

๑,๕๐๐ 
บำท 

๒,๒๕๐ บำท ๑,๕๐๐ บำท ๒,๒๐๐ 
บำท 

ตัง้แต่ ๓,๐๐๑ ถงึ 
๓,๕๐๐ กโิลกรมั 

๑,๗๐๐ 
บำท 

๒,๕๕๐ บำท  ๒,๔๐๐ 
บำท 

ตัง้แต่ ๓,๕๐๑ ถงึ 
๔,๐๐๐ กโิลกรมั 

๑,๙๐๐ บำท ๒,๘๕๐ บำท  ๒,๖๐๐ 
บำท 

ตัง้แต่ ๔,๐๐๑ ถงึ 
๔,๕๐๐ กโิลกรมั 

๒,๑๐๐ 
บำท 

๓,๑๕๐ บำท  ๒,๘๐๐ 
บำท 

ตัง้แต่ ๔,๕๐๑ ถงึ 
๕,๐๐๐ กโิลกรมั 

๒,๓๐๐ 
บำท 

๓,๔๕๐ บำท  ๓,๐๐๐ 
บำท 

ตัง้แต่ ๕,๐๐๑ ถงึ 
๖,๐๐๐ กโิลกรมั 

๒,๕๐๐ 
บำท 

๓,๗๕๐ บำท  ๓,๒๐๐ 
บำท 

ตัง้แต่ ๖,๐๐๑ ถงึ 
๗,๐๐๐ กโิลกรมั 

๒,๗๐๐ 
บำท 

๔,๐๕๐ บำท  ๓,๔๐๐ 
บำท 

ตัง้แต่ ๗,๐๐๑ 
กโิลกรมั ขึน้ไป 

๒,๙๐๐ 
บำท 

๔,๓๕๐ บำท  ๓,๖๐๐ 
บำท 

 

(๒) รถตำม (๑) ที่ใช้พลงังำนไฟฟ้ำ หรอืใชพ้ลงังำนทดแทน พลงังำนอนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม หรอืพลงังำนอย่ำงประหยดั ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ให้จดัเก็บภำษี
ประจ ำปีในอตัรำกึง่หนึ่งของอตัรำทีก่ ำหนดไวต้ำม (๑) 

(๓) รถตำม (๑) ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำตซิึ่งเป็นก๊ำซไฮโดรคำร์บอนทีป่ระกอบดว้ย
ก๊ำซมเีทนเป็นส่วนใหญ่เป็นเชือ้เพลงิ ใหจ้ดัเกบ็ภำษปีระจ ำปี ดงันี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๐๔ 

(ก) ระบบเชือ้เพลงิทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตดิงักล่ำวเพยีงอย่ำงเดยีว ใหจ้ดัเกบ็ใน
อตัรำกึง่หนึ่งของอตัรำทีก่ ำหนดไวต้ำม (๑) 

(ข) ระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติดังกล่ำวร่วมหรือสลับกับน ้ำมัน
เชือ้เพลงิ ใหจ้ดัเกบ็ในอตัรำสำมในสีข่องอตัรำทีก่ ำหนดไวต้ำม (๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๐๕ 

อตัรำค่ำธรรมเนียม 

   
 

(๑) ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง 

ต่อเสน้ทำงหนึ่ง ฉบบัละ ๑๕,๐๐๐ บำท 

(๒) ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 

ไม่ประจ ำทำง ฉบบัละ ๔,๐๐๐ บำท 

(๓) ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 

โดยรถขนำดเลก็ ฉบบัละ ๑,๕๐๐ บำท 

(๔) ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล ฉบบัละ ๑,๕๐๐ บำท 

(๕) ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

(ก) ตลอดปี ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บำท 

(ข) เฉพำะครำว ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๖) ใบอนุญำตประกอบกำรรบัจดักำรขนส่ง ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บำท 

(๗) ใบอนุญำตจดัตัง้และด ำเนินกำร 

สถำนีขนส่ง ฉบบัละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

(๘) ใบอนุญำตผูข้บัรถและใบอนุญำต 

นำยตรวจ ฉบบัละ ๒๐๐ บำท 

(๙) ใบอนุญำตผูเ้กบ็ค่ำโดยสำรและ 

ใบอนุญำตผูบ้รกิำร ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๑๐) ใบอนุญำตจดัตัง้สถำนตรวจสภำพรถ ฉบบัละ ๒๐,๐๐๐ บำท 

(๑๑) ใบแทนใบอนุญำต ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๒) กำรโอนทะเบยีนรถ ครัง้ละ ๒๐๐ บำท 

(๑๓) แผ่นป้ำยเลขทะเบยีนรถและ 

เครื่องหมำย แผ่นละ ๑๐๐ บำท 

(๑๔) ค ำขออนุญำตประกอบกำรขนส่ง 

ประจ ำทำง ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๑๕) ค ำขออื่น ๆ ฉบบัละ ๒๐ บำท 

(๑๖) กำรต่ออำยุใบอนุญำต ครัง้ละเท่ำกบัค่ำธรรมเนียม  

 ส ำหรบัใบอนุญำตแต่ละฉบบั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๐๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรขนส่งได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนแล้ว และสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน  
ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปเป็นอนัมำก บทบญัญตัทิัง้หลำยทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ไม่เหมำะสมกบักำลสมยั 
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งเสียใหม่ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกผลแห่งกำร
ประกำศใช้พระรำชบญัญตัิกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ส่งผลกระทบถึงบรรดำ
รถบรรทุกขนส่งสนิคำ้ของผูป้ระกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล คอื 

ก .  รถบรรทุ กที่ ใ ช้ ร ถมีน ้ ำ หนั ก รถต ่ ำ กว่ ำหนึ่ งพันหกร้อยกิ โ ลกรัม 
ทัว่พระรำชอำณำจกัรส ำหรบัประกอบกำรภำยในครอบครวั ต่ำงได้รบัควำมเดอืดร้อน
อย่ำงยิง่ เพรำะต้องไปยื่นขอจดทะเบยีนขนส่งส่วนบุคคล และต้องใชใ้บอนุญำตขบัขีข่อง
กรมกำรขนส่งทำงบก นอกเหนือไปจำกใบอนุญำตของกรมต ำรวจทีม่อียู่แล้ว ก่อใหเ้กดิ
ควำมเดอืดร้อน เพรำะรถบรรทุกขนำดเล็กเหล่ำนี้หำจ ำต้องใช้ควำมช ำนำญเชี่ยวชำญ
เป็นพเิศษไม่ เน่ืองจำกเป็นรถทีส่่วนมำกใชใ้นธุรกจิส่วนตวั ภำยในครวัเรอืนและใชใ้นกำร
ขนส่งพชืผลของเกษตรกร จงึสมควรได้รบักำรยกเว้นไม่ต้องไปจดทะเบยีนกับกรมกำร
ขนส่งทำงบก และกำรใชใ้บขบัขีข่องกรมกำรขนส่งทำงบก 

ข. ส ำหรับรถบรรทุกขนำดใหญ่ ซึ่งได้ประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลตำม
ใบอนุญำตนัน้ กำรจ ำกัดท้องที่ท ำกำรขนส่งนัน้ ย่อมก่อให้เกิดควำมไม่สะดวกและ  
เป็นธรรม เพรำะผู้ประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลก็ย่อมหมำยถึงประกอบธุรกิจส่วนตวั
นัน่เอง ทอ้งทีท่ีก่ ำหนดใหแ้น่นอนย่อมเป็นเครื่องกดีขวำงกำรปฏบิตังิำน เพรำะกำรทีจ่ะ
บรรทุกสินค้ำของตนไปส่งยังที่ต่ำง ๆ กำรที่จะต้องไปขออนุญำตเป็นครัง้ครำวนัน้ 
ย่อมก่อใหเ้กดิภำวะสญูเปล่ำทำงเศรษฐกจิ เป็นกำรเพิม่รำคำทุนโดยไม่จ ำเป็น 

ค. โดยทัว่ไปกำรตรวจสภำพรถมักล่ำช้ำ เมื่อน ำรถไปขอรับกำรตรวจแล้ว 
แต่ปรำกฏว่ำรถมจี ำนวนมำก ตรวจสภำพไม่ทนั หำกน ำไปวิง่ขนส่งก็จะต้องถูกจบักุม 
และมโีทษสูง และกำรทีจ่อดรอกำรตรวจสภำพเป็นระยะนำน ๆ นัน้ ย่อมท ำใหเ้ศรษฐกจิ

 
๑๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๗/ตอนที ่๑๖๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๕ ตุลำคม ๒๕๒๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๐๗ 

กระทบกระเทอืน จงึสมควรก ำหนดเวลำตรวจไว ้และหำกควำมล่ำชำ้เป็นเพรำะควำมผดิ
ของพนักงำนหรอืผูม้อี ำนำจตรวจสภำพ กไ็ม่สมควรเอำโทษแก่ผูป้ระกอบกำรขนส่ง ทีข่อ
ตรวจสภำพไวแ้ลว้ เพรำะโทษมกี ำหนดสงู 

ง. กำรต่อใบอนุญำตตำมบทเฉพำะกำลของใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 
ซึง่ไดร้บัอนุญำตไวแ้ลว้ ก่อนใชพ้ระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนำดและส่วน
ซึ่งพนักงำนตรวจสภำพตำมกฎหมำยเก่ำ ทัง้ของกรมต ำรวจและกรมกำรขนส่งทำงบก 
ไม่เป็นระเบยีบเดยีวกนั และมมีำตรฐำนต่ำงกนั ฉะนัน้ กำรขอต่อใบอนุญำตใหม่  จงึไม่
สมควรน ำเหตุผลของกำรผดิขนำดและส่วนมำเป็นขอ้ปฏเิสธ กำรขอต่อใบอนุญำตเก่ำนัน้
อำศยัเหตุผลดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัฉิบบันี้ 
 

พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
พ.ศ. ๒๕๒๙๑๘ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชก ำหนดนี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๕  อตัรำภำษีรถตำมพระรำชบญัญตัิกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชก ำหนดน้ี ไม่ใชบ้งัคบัแก่รถทีไ่ดจ้ดทะเบยีนและเสยีภำษรีถ
ประจ ำปีไวแ้ลว้ หรอืทีค่ำ้งช ำระภำษีรถประจ ำปีก่อนวนัทีพ่ระรำชก ำหนดนี้ใชบ้งัคบั  ทัง้นี้ 
ส ำหรบัภำษรีถประจ ำปีทีเ่สยีไวแ้ลว้ หรอืทีค่ำ้งช ำระนัน้ 

 

มำตรำ ๖  รถทีไ่ดจ้ดทะเบยีนและเสยีภำษีรถประจ ำปีไวแ้ล้วก่อนวนัทีพ่ระรำช
ก ำหนดนี้ใชบ้งัคบั หำกเป็นรถทีไ่ม่ไดร้บักำรลดภำษีรถประจ ำปีตำมพระรำชกฤษฎีกำที่
ออกตำมควำมในมำตรำ ๘๘ ทวิ แห่งพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชก ำหนดนี้ ใหเ้สยีภำษรีถประจ ำปีส ำหรบัปีต่อไป ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ปีทีห่นึ่ง ใหเ้สยีในอตัรำกึง่หนึ่งของอตัรำตำมทีก่ ำหนดในบญัชอีตัรำภำษีรถ
ตำมมำตรำ ๘๕ 

(๒) ปีทีส่อง ใหเ้สยีในอตัรำสำมในสีข่องอตัรำตำมทีก่ ำหนดในบญัชอีตัรำภำษี
รถตำมมำตรำ ๘๕ 

(๓) ปีต่อไป ใหเ้สยีในอตัรำตำมทีก่ ำหนดในบญัชอีตัรำภำษรีถตำมมำตรำ ๘๕ 

 

 
๑๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๓/ตอนที ่๑๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๓๑/๓๑ มกรำคม ๒๕๒๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๐๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชก ำหนดฉบบันี้ คอื โดยที่ในปัจจุบนัมรีถ
จ ำนวนมำกใชน้ ้ำมนัดเีซลหรอืก๊ำซเป็นเชื้อเพลงิ ท ำให้เกิดควำมจ ำเป็นในกำรสัง่น ้ำมนั
ดเีซลหรอืก๊ำซเขำ้มำในรำชอำณำจกัร ดงันัน้ เพื่อป้องกนัมใิห้มกีำรเพิม่จ ำนวนรถทีใ่ช้
น ้ำมนัดเีซลหรอืก๊ำซเป็นเชื้อเพลงิ และเพื่อเป็นกำรประหยดัเงนิตรำต่ำงประเทศในกำร
น ำเข้ำน ้ ำมันเชื้อเพลิงดังกล่ำว สมควรแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒  และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในอันที่จะรักษำ 
ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิของประเทศ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชก ำหนดนี้ 
 

ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรไม่อนุมัติพระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๑๙ 

 

ตำมทีค่ณะรฐัมนตรไีดเ้สนอขอใหส้ภำผูแ้ทนรำษฎรและวุฒสิภำพจิำรณำอนุมตัิ
พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
พ.ศ. ๒๕๒๙ นัน้ 

 

ในครำวประชุมสภำผู้ แทนรำษฎร  ครั ้ง ที่  ๑ /๒๕๒๙  (สมัยสำมัญ )  
วนัพฤหสับดทีี ่๑ พฤษภำคม ๒๕๒๙ ทีป่ระชุมไดล้งมตไิม่อนุมตั ิ

 

จงึประกำศมำตำมควำมในมำตรำ ๑๕๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

 

พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๐๒๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีป่ระเทศไทยไดท้ ำ
ควำมตกลงกับประเทศในสมำคมประชำชำติแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ว่ำด้วยกำร
ยอมรบัใบอนุญำตขบัรถภำยในประเทศซึง่กนัและกนั และโดยทีป่ระเทศไทยอำจท ำควำม
ตกลงในท ำนองเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ด้วย ซึ่งควำมตกลงดงักล่ำวจะมีผลให้ผู้มี
ใบอนุญำตขบัรถทีอ่อกโดยพนักงำนเจำ้หน้ำทีห่รอืสมำคมยำนยนต์ ทีไ่ดร้บัอนุญำตจำก
รฐับำลของประเทศในสมำคมประชำชำตแิห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ หรอืจำกรฐับำล
ของประเทศที่ประเทศไทยมคีวำมตกลงด้วย สำมำรถใช้ใบอนุญำตขบัรถนัน้ขบัรถใน

 
๑๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๓/ตอนที ่๗๕/หน้ำ ๑๑/๖ พฤษภำคม ๒๕๒๙ 
๒๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๒๗๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๕๓/๒๘ ธนัวำคม ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๐๙ 

ประเทศไทยได้ ฉะนัน้ เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพนัธกรณีที่ประเทศไทยมอียู่กบั
ต่ำงประเทศตำมควำมตกลงดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๒๑ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกผู้ได้รับ
ใบอนุญำตปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถ โดยเฉพำะผูไ้ดร้บัใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถส่วนมำก
มกันิยมเสพยำเสพตดิใหโ้ทษหรอืวตัถุทีอ่อกฤทธิต์่อจติและประสำทในขณะปฏบิตัหิน้ำที ่
ท ำให้เกิดอุบัติเหตุสร้ำงควำมสูญเสียแก่ชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของประชำชน  
บนท้องถนนเป็นอนัมำก สมควรมบีทบญัญตักิ ำหนดควำมผดิและก ำหนดโทษเกี่ยวกบั
กำรเสพยำเสพติดให้โทษ หรอืวตัถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสำทในขณะปฏิบตัิหน้ำที่
ดังกล่ำว และให้อ ำนำจผู้ตรวจกำร พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ สัง่ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญำตปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถทีม่เีหตุอนัควรเชื่อว่ำเมำสุรำหรอืของมนึเมำอย่ำงอื่น
หรือเสพยำเสพติดให้โทษ หรือเสพวตัถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสำท ในขณะปฏิบัติ
หน้ำทีร่บักำรตรวจหรอืทดสอบถงึเหตุดงักล่ำวได ้ จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๕๒๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีป่รำกฏว่ำอุบตัเิหตุ
ที่ เ กิ ด จ ำกรถที่ ใ ช้ ใ นก ำ รขน ส่ ง วัตถุ อัน ต ร ำย  ไ ด้ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด คว ำม เสียหำย 
อย่ำงรำ้ยแรงแก่ร่ำงกำย ชวีติ และทรพัยส์นิของบุคคลภำยนอก แต่โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไม่มีบทบัญญัติควบคุมกำรขนส่งวตัถุอันตรำยไว ้
อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม สมควรแก้ไขปรบัปรุงพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรขนส่งวัตถุอันตรำยเสียใหม่เพื่อควำมปลอดภัย  
ในกำรขนส่ง  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

 
๒๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๑๔/หน้ำ ๑๔/๒๗ กุมภำพนัธ ์๒๕๓๕ 
๒๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๓๘/หน้ำ ๙/๕ เมษำยน ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๑๐ 

พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๗๒๓ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่ปัจจุบนัมผีู้น ำ
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกนิเจด็คนแต่ไม่เกนิสบิสองคน หรอืรถยนต์ส่วนบุคคลทีม่นี ้ำหนัก
รถไม่เกินหนึ่งพนัหกร้อยกิโลกรมั ซึ่งจดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ ไปใช้
ประกอบกำรขนส่งเพื่อสินจ้ำงในลกัษณะที่เป็นกำรแก่งแย่งแข่งขนักบัผู้ได้รบัอนุญำต
ประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง โดยมไิดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบกำรขนส่งจำกนำยทะเบยีน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก และโดยที่บทบญัญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบกไดบ้ญัญตัยิกเวน้ไวม้ใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กำรขนส่งโดยรถยนตด์งักล่ำว เป็นเหตุ
ใหท้ำงรำชกำรไม่สำมำรถเขำ้ควบคุมและจดัระเบยีบกำรขนส่งได ้จงึเป็นอุปสรรคต่อกำร
ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่ำวให้เหมำะสม   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๗๒๔ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๔  บรรดำใบอนุญำตปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ประจ ำรถที่ได้ออกให้ 
ตำมพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิ้นอำยุ  
และถ้ำผู้ได้รับใบอนุญำตประสงค์จะต่ออำยุใบอนุญำต ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๐๐  
แห่งพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้
มำใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกที่ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั ได้ก ำหนดให้ใบอนุญำตปฏิบตัิหน้ำที่
เป็นผู้ประจ ำรถมีอำยุเพียงหนึ่งปี ท ำให้ผู้ประกอบอำชีพเป็นผู้ประจ ำรถจะต้องมำ 

 
๒๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๒๖ ก/หน้ำ ๑/๒๑ มถิุนำยน ๒๕๓๗ 
๒๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๒๘ ก/หน้ำ ๑/๓๐ มถิุนำยน ๒๕๓๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๑๑ 

ต่อใบอนุญำตทุก ๆ หนึ่งปี ซึ่งเป็นระยะเวลำทีส่ัน้มำกท ำใหเ้กดิควำมไม่สะดวกเสยีเวลำ
และค่ำใช้จ่ำยแก่ผู้ประกอบอำชีพดงักล่ำวเป็นอย่ำงยิ่งในกำรที่จะต้องเดินทำงมำต่อ
ใบอนุญำตทุก ๆ ปี โดยเฉพำะผูท้ีเ่ดนิทำงไปท ำงำนในจงัหวดัอื่น กำรก ำหนดระยะเวลำ
ดงักล่ำวจงึเป็นกำรเพิม่ภำระใหแ้ก่ผูป้ระกอบอำชพีดงักล่ำวโดยไม่จ ำเป็น จงึสมควรใหม้ี
กำรขยำยอำยุของใบอนุญำตปฏิบตัิหน้ำที่เป็นผู้ประจ ำรถเพิม่ขึ้นจำกหนึ่งปีเป็นสำมปี   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๕ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบัน
อุบตัเิหตุรำ้ยแรงทีเ่กดิบนทอ้งถนน อนัเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรำยแก่ชวีติและทรพัย์สนิของ
บุคคลต่ำง ๆ นั ้น มีสำเหตุมำจำกกำรที่ผู้ข ับรถเมำสุรำหรือของมึนเมำอย่ำงอื่น  
เสพยำเสพติดให้โทษ หรือเสพวตัถุที่ออกฤทธิต์่อจิตและประสำท รวมทัง้กำรปฏิบตัิ
หน้ำทีข่บัรถตดิต่อกนันำนเกนิไปจนท ำใหผู้ข้บัรถเกดิควำมตงึเครยีด ดงันัน้ เพื่อเป็นกำร
ป้องกนักำรเกิดอุบตัิเหตุร้ำยแรงอนัเนื่องมำจำกกรณีดงักล่ำว สมควรก ำหนดห้ำมมใิห้ 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งใชห้รอืยนิยอมใหผู้ข้บัรถซึ่งมอีำกำรหรอืกระท ำกำร
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงักล่ำวปฏิบตัิหน้ำที่ขบัรถที่ใช้ในกำรขนส่ง และก ำหนดให้มหีน้ำที่
ควบคุมดแูล และป้องกนัมใิหผู้ข้บัรถทีม่อีำกำรหรอืกระท ำกำรเช่นว่ำนัน้ขบัรถทีใ่ชใ้นกำร
ขนส่งด้วย รวมทัง้สมควรก ำหนดให้ผู้ได้รบัใบอนุญำตเป็นผู้ขบัรถปฏิบตัิหน้ำที่ขบัรถ 
ไดไ้ม่เกนิสีช่ ัว่โมงตดิต่อกนั เพื่อไม่ใหเ้กดิควำมตงึเครยีดจนเกนิไป นอกจำกนัน้สมควร
ก ำหนดใหผู้ป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถโดยไม่ไดร้บัใบอนุญำต และไดก้ระท ำกำรใด ๆ 
อันเป็นควำมผิดที่ก ำหนดไว้ส ำหรับผู้ได้รับใบอนุญำตปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ประจ ำรถ  
ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญำตปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ประจ ำรถที่กระท ำ
ควำมผดิดงักล่ำวดว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

  

 
๒๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๐ ก/หน้ำ ๒๓/๒๕ มนีำคม ๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๑๒ 

พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๖ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมิได้บัญญัติให้สอดคล้องกับ
พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อทีจ่ะใหม้กีำร
จดัสรรภำษรีถทีจ่ดัเกบ็ไดใ้หเ้ป็นรำยไดข้ององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลได ้นอกจำกนี้โดยที่
ถ้อยค ำเกี่ยวกบัรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ในกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบกมใีชอ้ยู่หลำยค ำ
ตำมรูปแบบของรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่หลำกหลำย โดยเมื่อจดัตัง้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่ขึน้ใหม่ กจ็ะต้องแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบกทุกครัง้ เพื่อให้
รำชกำรส่วนทอ้งถิน่นัน้ไดร้บักำรจดัสรรภำษีรถ ดงัเช่นในกรณีขององค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลนี้เป็นต้น ฉะนัน้ เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รบัจดัสรรภำษีรถ และเพื่อ
ปรับปรุงถ้อยค ำเกี่ยวกับรำชกำรส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมถึงรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
ทุกประเภท  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๗ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๘  ในพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขค ำว่ำ 
“เลขำธกิำรเร่งรดัพฒันำชนบทหรอืผูแ้ทน” เป็น “อธบิดกีรมทำงหลวงชนบทหรอืผูแ้ทน” 
และค ำว่ำ “ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนมหำดไทย” เป็น “ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำน
นโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร” 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญัญัติให้จดัตัง้ส่วนรำชกำรขึ้นใหม่  
โดยมภีำรกิจใหม่ ซึ่งได้มกีำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่

 
๒๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๐ ก/หน้ำ ๒๗/๒๕ มนีำคม ๒๕๔๒ 
๒๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๑๓ 

ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว 
และเนื่องจำกพระรำชบญัญตัิดงักล่ำวได้บญัญตัิให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 
รฐัมนตรผีูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบญัญตัิต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับอ ำนำจหน้ำที่ที่โอนไปด้วย 
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกักำรทีป่รำกฏในพระรำชบญัญตัแิละพระรำชกฤษฎกีำ
ดงักล่ำว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญตัขิองกฎหมำยให้สอดคล้องกบักำรโอนส่วนรำชกำร 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำมชดัเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำย 
โอนอ ำนำจหน้ำทีว่่ำตำมกฎหมำยใดไดม้กีำรโอนภำรกจิของส่วนรำชกำรหรอืผูร้บัผดิชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมำย
ให้มีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รัฐมนตรี ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบตัิหน้ำที่ ของ 
ส่วนรำชกำรใหต้รงกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที ่และเพิม่ผูแ้ทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำร
ใหต้รงตำมภำรกจิทีม่กีำรตดัโอนจำกส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่ รวมทัง้
ตดัส่วนรำชกำรเดมิทีม่กีำรยุบเลกิแล้ว ซึ่งเป็นกำรแก้ไขใหต้รงตำมพระรำชบญัญตัิและ
พระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖๒๘ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคบัเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวนันับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๕  รถที่ค้ำงช ำระภำษีรถประจ ำปีอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ใหน้ำยทะเบยีนประกำศหมำยเลขทะเบยีนพรอ้มทัง้จ ำนวนภำษคีำ้งช ำระไว ้
ณ ที่ท ำกำรนำยทะเบยีนและในสถำนที่ทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนดภำยในหกสบิวนันับแต่
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

(๒) ให้เจ้ำของรถหรือผู้ครอบครองรถท ำควำมตกลงกับนำยทะเบียนในกำร
ช ำระภำษีคำ้งช ำระภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนไดม้ปีระกำศตำม 
(๑) โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เงนิเพิม่ หำกมภีำษีคำ้งช ำระเกนิกว่ำสำมปี ใหค้ดิภำษีคำ้งช ำระ
เพยีงสำมปี และใหผ้่อนช ำระเป็นงวดได ้ตำมระเบยีบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๓) เจำ้ของรถหรอืผูค้รอบครองรถทีม่ไิดด้ ำเนินกำรตำม (๒) ต้องเสยีภำษีคำ้ง
ช ำระทัง้หมด พรอ้มทัง้เงนิเพิม่ในอตัรำรอ้ยละหนึ่งต่อเดอืนของจ ำนวนภำษทีีค่ำ้งช ำระ 

 
๒๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๔๘ ก/หน้ำ ๙/๒๙ พฤษภำคม ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๑๔ 

(๔) เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำตำม (๒) รถที่ค้ำงช ำระภำษีรถประจ ำปีตัง้แต่ 
สำมปีขึ้นไป หรอืรถที่คำ้งช ำระภำษีรถประจ ำปีไม่ถึงสำมปี แต่ต่อมำภำยหลงัค้ำงช ำระ
ภำษีติดต่อกันครบสำมปีให้ถือว่ำทะเบียนรถเป็นอันระงบัไป และให้เจ้ำของรถหรือ 
ผู้ครอบครองรถมหีน้ำที่ส่งคนืแผ่นป้ำยเลขทะเบยีนรถต่อนำยทะเบยีน และน ำหนังสือ
แสดงกำรจดทะเบยีนรถมำแสดงต่อนำยทะเบยีน เพื่อบนัทกึหลกัฐำนกำรระงบัทะเบยีน
รถภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำม (๒) หรอืนับแต่วนัคำ้งช ำระภำษี
ตดิต่อกนัครบสำมปี แลว้แต่กรณี 

ให้น ำมำตรำ ๘๖/๒ มำตรำ ๘๖/๓ วรรคสองและวรรคสำม และมำตรำ ๘๖/๔ 
วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เจ้ำของรถหรือผู้ครอบครองรถผู้ใดไม่ส่งคืนแผ่นป้ำยเลขทะเบียนรถและน ำ
หนังสอืแสดงกำรจดทะเบยีนรถมำแสดงต่อนำยทะเบยีนตำมควำมใน (๔) ใหน้ ำโทษตำม
มำตรำ ๑๔๙/๑ แห่งพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระรำชบญัญตันิี้มำใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีปั่จจุบนัมเีจำ้ของรถ
เป็นจ ำนวนมำกละเลยหรอืหลกีเลี่ยงกำรช ำระภำษีรถประจ ำปี ท ำให้มภีำษีรถประจ ำปี
ค้ำงช ำระเพิม่ขึ้นทุกปี และเมื่อมกีำรเปลี่ยนเจ้ำของรถก็เกิดขอ้โต้แย้งในภำระภำษีรถ
ประจ ำปีทีค่้ำงช ำระ สมควรปรบัปรุงมำตรกำรในกำรจดัเกบ็ภำษีรถประจ ำปีทีค่้ำงช ำระ 
ใหไ้ดผ้ลอย่ำงจรงิจงั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๙ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวนันับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกปัจจุบนั
สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัได้ปรบัตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ปัญหำทำงด้ำนมลภำวะ 
ทำงอำกำศทีเ่พิม่มำกขึน้ และเพื่อเป็นกำรส่งเสรมิใหม้กีำรใชพ้ลงังำนอื่นทดแทนกำรใช้
น ้ำมนัเชื้อเพลงิ สนับสนุนกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงประหยดั และกำรใชพ้ลงังำนสะอำดเพื่อ

 
๒๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๑/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๑๕ 

อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม อนัจะเป็นกำรช่วยใหม้กีำรใชพ้ลังงำนอย่ำงเหมำะสมและคุม้ค่ำและ
ก่อใหเ้กดิผลดตี่อระบบเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมของประเทศ สมควรส่งเสรมิกำรใชร้ถที่
ใช้พลงังำนดงักล่ำวโดยก ำหนดใหม้อีตัรำภำษีประจ ำปีส ำหรบัรถเหล่ำนี้เป็นกำรเฉพำะ  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๓๐ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวนันับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๑๔  ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำง
บกกลำงซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั คงอยู่ในต ำแหน่งต่อไป
ไดจ้นกว่ำจะครบวำระ 
 

มำตรำ ๑๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบกไดใ้ชบ้งัคบัมำเป็นเวลำนำน สมควรปรบัปรุงบทบญัญตับิำงประกำรเสยีใหม่ 
เพื่อใหส้อดคล้องกบัเทคโนโลยกีำรผลติรถในปัจจุบนัทีม่กีำรพฒันำเปลี่ยนแปลงไปมำก และ
เพื่อใหก้ำรบงัคบัใชก้ฎหมำยมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้อกีทัง้เพื่อเป็นกำรคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิำรกำร
ตรวจสภำพรถใหไ้ดร้บัควำมเป็นธรรม  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗๓๑ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำ เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  บรรดำภำษีประจ ำปีของรถของหน่วยงำนตำมมำตรำ ๘๘ แห่ง
พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ที่
คำ้งช ำระไวก้่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นอนัระงบัไป 

 

 
๓๐ ราชกิจจานเุบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๓ ก/หน้า ๑๐/๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๓๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๘๗ ก/หน้ำ ๓๑/๒๖ ธนัวำคม ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๑๖ 

มำตรำ ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกปัจจุบนัไดม้ี
กำรปรบัปรุงกำรบรหิำรรำชกำร ท ำใหม้หีน่วยงำนของรฐัรูปแบบต่ำง ๆ เกดิขึน้เพิม่เตมิ
จำกหน่วยงำนทำงรำชกำรทีม่อียู่เดมิ อีกทัง้หน่วยงำนทำงรำชกำรเดมิบำงหน่วยกไ็ดม้ี
กำรปรบัเปลี่ยนฐำนะหรอืรูปแบบกำรด ำเนินกำรใหม่ อนัมผีลท ำใหห้น่วยงำนนัน้ ๆ มไิด้
มฐีำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรอืหน่วยงำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดใหไ้ดร้บัยกเว้น
กำรขออนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลและยกเว้นภำษีรถประจ ำปี อย่ำงไรก็ดี 
เน่ืองจำกหน่วยงำนทีเ่กดิขึน้หรอืปรบัเปลีย่นใหม่นัน้มฐีำนะเป็นหน่วยงำนของรฐั สมควร
แก้ไขเพิม่เติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกเพื่อใหห้น่วยงำนดงักล่ำวได้รบัยกเวน้
กำรขออนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล และยกเวน้ภำษีรถประจ ำปี  จงึจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง มำตรกำรเพิ่มควำม
ปลอดภยัในรถโดยสำรสำธำรณะ 

 

ขอ้ ๒  ให้นำยทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกมอี ำนำจสัง่เพกิ
ถอนกำรจดทะเบยีนรถระงบัใชร้ถหรอืพกัใช้ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไดไ้ม่เกนิหก
เดอืน เมื่อมกีรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) เกดิอุบตัเิหตุรำ้ยแรงจำกกำรขนส่งอนักระทบต่อควำมเชื่อมัน่ในระบบกำร
ขนส่ง โดยมสีำเหตุมำจำกกำรทีผู่้ประกอบกำรขนส่งไม่ควบคุมก ำกบัดูแลผูข้บัรถใหใ้ช้
ควำมเร็วไม่เกินอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด ขบัรถเกินชัว่โมงกำรท ำงำนตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด ขบัรถโดยประมำท หรอืขบัรถในขณะทีร่่ำงกำยหรอืจติใจหย่อนควำมสำมำรถ 

(๒) ผู้ประกอบกำรขนส่งปล่อยปละละเลยใหม้กีำรน ำรถไปใช้กระท ำควำมผดิ 
เช่น ควำมผดิเกีย่วกบัยำเสพตดิใหโ้ทษ ควำมผดิเกีย่วกบักำรหลกีเลีย่งภำษี 

(๓) ผู้ประกอบกำรขนส่งไม่ควบคุมก ำกับดูแลผู้ขบัรถหรือพนักงำนเก็บค่ำ
โดยสำร ท ำให้มีกำรบรรทุกผู้โดยสำรเกินจ ำนวนที่นัง่ ทอดทิ้งผู้โดยสำร หรือเก็บค่ำ
โดยสำรเกนิอตัรำทีก่ ำหนด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๑๗ 

ขอ้ ๓  ให้กรมกำรขนส่งทำงบกควบคุมผูใ้หบ้รกิำรระบบตดิตำมรถส ำหรบัรถ
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบกและกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตใ์หป้ฏบิตัติำมกฎหมำย
เกีย่วกบัคุณลกัษณะและระบบกำรท ำงำนของเครื่องบนัทกึขอ้มลูกำรเดนิทำงของรถ 

ผูใ้หบ้รกิำรระบบตดิตำมรถผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมวรรคหนึ่ง ใหก้รมกำรขนส่งทำง
บกมอี ำนำจเปรยีบเทยีบปรบัไดว้นัละไม่เกนิหำ้พนับำทจนกว่ำจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 

ขอ้ ๔  ให้กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัรถประจ ำทำงและไม่
ประจ ำทำงประเภทรถตู้โดยสำร เพื่อให้ผู้ประกอบกำรขนส่งด ำเนินกำรโดยเคร่งครดั 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรติดตัง้ถังบรรจุก๊ำซธรรมชำติหรือก๊ำซปิโตรเลียมเหลวต้องไม่ท ำให้
น ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกเกนิสมรรถนะของรถ 

(๒) กำรติดตัง้หรือกำรปรับปรุงแก้ไขตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ เพื่อควำม
ปลอดภยัต่อกำรใชร้ถและกำรเดนิทำง โดยเฉพำะเพื่อใหผู้โ้ดยสำรสำมำรถออกจำกตวัรถ
ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เมื่อมกีรณีจ ำเป็นหรอืเกิดอุบตัเิหตุ เช่น กำรแก้ไขกลไกเปิด
ประตูหลงั กำรเพิม่ขนำดหน้ำต่ำง กำรปรบัปรุงพนักพงิเบำะหลงัเพื่อใหพ้บัไดแ้ละใช้เป็น
ทำงออกฉุกเฉิน  ทัง้นี้ ตำมมำตรฐำนทีก่รมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 

(๓) ก ำหนดจ ำนวนที่นัง่ผูโ้ดยสำรใหม้จี ำนวนทีเ่หมำะสมและปลอดภยักบักำร
บรรทุกและขนส่งผูโ้ดยสำร ซึง่ตอ้งไม่เกนิสบิสำมทีน่ัง่ 

 

ขอ้ ๕  เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองผู้โดยสำรและบุคคลภำยนอก ให้รถตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบกหรอืกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์จดัใหม้กีำรท ำประกนัภยั
รถยนต์เพิม่เติมจำกพระรำชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้
กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดเป็นเงือ่นไขส ำหรบักำรรบัจดทะเบยีนหรอืรบัช ำระภำษี 

ประเภทรถที่ต้องจดัท ำประกันภัยเพิ่มเติมและวงเงินคุ้มครองผู้โดยสำรและ
บุคคลภำยนอกใหเ้ป็นไปตำมทีก่รมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๖  ใหก้ฎกระทรวงทีอ่อกตำมควำมในมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบญัญตักิำร
ขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีค่ ำสัง่นี้ใชบ้งัคบั ยงัมผีลใชบ้งัคบั
ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมปีระกำศที่ออกตำมมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบญัญตักิำรขนส่ง



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๑๘ 

ทำงบก พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสัง่นี้ใช้บงัคบัแทน  ทัง้นี้ กฎกระทรวง
ดงักล่ำวใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้ป็นเวลำไม่เกนิหกสบิวนันับแต่วนัทีค่ ำสัง่นี้ใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๗  ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรบงัคบัใช้
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ปฏิบตัิตำมและบงัคบัใชก้ฎหมำยอย่ำงเคร่งครดัเพื่อ
ป้องกนัมใิหเ้กดิกำรกระท ำควำมผดิหรอืมกีำรกระท ำใดทีม่ผีลกระทบต่อควำมปลอดภยั
ในกำรให้บรกิำรขนส่งสำธำรณะ  ทัง้นี้ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมกีำรเพกิเฉยหรอืละเลยไม่
กระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำร หรอืมกีำรแสวงหำผลประโยชน์โดยกำรเรยีก รบั หรอื
ยอมจะรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยมชิอบ ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุ
ของเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัผูน้ัน้พจิำรณำด ำเนินกำรทำงแพ่ง ทำงอำญำ และทำงปกครองต่อ
เจำ้หน้ำทีข่องรฐัผูน้ัน้อย่ำงรวดเรว็และเดด็ขำด 

กรณีที่หวัหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุปล่อยปละ
ละเลยไม่ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ 
แลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๘  ในกรณีเห็นสมควรนำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอำจเสนอให้ 
คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำสัง่นี้ได้ 

 

ขอ้ ๙  ค ำสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๑๙ 

พระรำชบญัญตั ิ

รกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที ่๔๗ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมสะอำด 
และควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิท ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำด 
และควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ให้ยกเลกิพระรำชบญัญตัิรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ที่สำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สำธำรณสมบัติของแผ่นดินนอกจำกที่รกร้ำง 

ว่ำงเปล่ำ และหมำยควำมรวมถงึถนนและทำงน ้ำดว้ย 

 
 เฉพำะมำตรำทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๑๕/หน้ำ ๒๘/๒๘ กุมภำพนัธ ์๒๕๓๕ 
มำตรำ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ

เรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๒๐ 

“สถำนสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนทีท่ีจ่ดัไวเ้ป็นสำธำรณะส ำหรบัประชำชน
ใชเ้พื่อกำรบนัเทงิ กำรพกัผ่อนหย่อนใจ หรอืกำรชุมนุม 

“ถนน” หมำยควำมรวมถงึ ทำงเดนิรถ ทำงเทำ้ ขอบทำง ไหล่ทำง ทำงขำ้มตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก ตรอก ซอย สะพำน หรอืถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจำ้ของ
ยนิยอมใหป้ระชำชนใชเ้ป็นทำงสญัจรได ้

“ทำงน ้ำ” หมำยควำมว่ำ ทะเล ทะเลสำบ หำดทรำยชำยทะเล อ่ำงเกบ็น ้ำ แม่น ้ำ 
หว้ย หนอง คลอง คนัคลอง บงึ ค ูล ำรำง และหมำยควำมรวมถงึท่อระบำยน ้ำดว้ย 

“อำคำร” หมำยควำมว่ำ ตึก บ้ำน เรือน โรง ร้ำน เรือ แพ ตลำด คลงัสินค้ำ 
ส ำนักงำน หรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นซึ่งบุคคลอำจเข้ำอยู่หรือเข้ำใช้สอยได้ และ
หมำยควำมรวมถึงอัฒจนัทร์ เขื่อน ประตูน ้ำ อุโมงค์ หรือป้ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมอำคำรดว้ย 

“สิง่ปฏกิูล” หมำยควำมว่ำ อุจจำระ หรอืปัสสำวะ รวมตลอดถงึวตัถุอื่นใดซึง่เป็น
ของโสโครก หรอืมกีลิน่เหมน็ 

“มูลฝอย” หมำยควำมว่ำ เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ 
ถุงพลำสติก ภำชนะที่ใส่อำหำร เถ้ำ มูลสัตว์ หรือซำกสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด  
ทีเ่กบ็กวำดจำกถนน ตลำด ทีเ่ลีย้งสตัวห์รอืทีอ่ื่น 

“ซำกยำนยนต์” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์ เครื่องจกัรกล เรือ 
ล้อเลื่อน ยำนพำหนะอื่น ๆ ที่เสื่อมสภำพจนไม่อำจใช้กำรได้ และหมำยควำมรวมถึง
ชิน้ส่วนของรถ เครื่องจกัรกลหรอืยำนพำหนะ 

“เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่”๒ หมำยควำมว่ำ 

(๑) นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ส ำหรบัในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๒) นำยกเทศมนตร ีส ำหรบัในเขตเทศบำล 

(๓) นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ส ำหรบัในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๔) ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ส ำหรบัในเขตกรุงเทพมหำนคร 

(๕) นำยกเมอืงพทัยำ ส ำหรบัในเขตเมอืงพทัยำ 

(๖) ผูบ้รหิำรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น ส ำหรบัในเขตองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่นัน้ 

 
๒ มำตรำ ๔ ค ำว่ำ “เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรกัษำควำม

สะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๒๑ 

“พนักงำนเจำ้หน้ำที”่๓ หมำยควำมว่ำ 

(๑) ปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและรองปลดัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั 
ส ำหรบัในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๒) ปลดัเทศบำลและรองปลดัเทศบำล ส ำหรบัในเขตเทศบำล 

(๓) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ส ำหรบัในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๔) ปลดักรุงเทพมหำนคร รองปลดักรุงเทพมหำนคร ผู้อ ำนวยกำรเขตและ
ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรเขต ส ำหรบัในเขตกรุงเทพมหำนคร 

(๕) ปลดัเมอืงพทัยำและรองปลดัเมอืงพทัยำ ส ำหรบัในเขตเมอืงพทัยำ 

(๖) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและรองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่อื่น ส ำหรบัในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

“รำชกำรส่วนท้องถิ่น”๔ หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั เทศบำล 
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมอืงพทัยำ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ 

“ขอ้ก ำหนดของทอ้งถิ่น” หมำยควำมว่ำ ขอ้บญัญตั ิเทศบญัญตัิ หรอืขอ้บงัคบั 
ซึง่ตรำขึน้โดยรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๕๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนด
อตัรำค่ำธรรมเนียมไม่เกนิอตัรำทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ ยกเวน้ค่ำธรรมเนียม และก ำหนด
กจิกำรอื่นเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัอ ำนำจหน้ำทีข่อง
แต่ละกระทรวง เว้นแต่กำรออกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมและยกเว้น
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบักำรจดักำรสิง่ปฏกิูลและมูลฝอยใหเ้ป็นอ ำนำจของรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย 

 
๓ มำตรำ ๔ ค ำว่ำ “พนักงำนเจำ้หน้ำที”่ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริกัษำควำมสะอำด

และควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔มำตรำ ๔ ค ำว่ำ “รำชกำรส่วนทอ้งถิน่” แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริกัษำควำมสะอำด

และควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ

เรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๒๒ 

กำรออกกฎกระทรวงก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบักำรจดักำรสิง่ปฏกูิล
และมูลฝอยจะก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกนัโดยค ำนึงถึงปรมิำณสิง่ปฏิกูล
และมูลฝอย ระยะเวลำกำรจดัเกบ็ ลกัษณะกำรเก็บ ขน และก ำจดัสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย 
รวมทัง้ตน้ทุนและควำมคุม้ค่ำในกำรเกบ็ ขน และก ำจดัสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย กไ็ด้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

มำตรำ ๘  เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำรหรอืทีด่นิผูใ้ด 

(๑) วำงกระถำงต้นไมบ้นทำงเทำ้หรอืปลูกต้นไมท้ีบ่รเิวณภำยนอกอำคำรทีต่น
เป็นเจำ้ของหรอืผูค้รอบครองและปล่อยปละละเลยใหต้น้ไมเ้หีย่วแหง้หรอืมสีภำพรกรุงรงั 
หรอืปล่อยปละละเลยให้มสีิง่ปฏิกูลหรอืมูลฝอยในกระถำงต้นไม้หรอืที่บริเวณภำยนอก
ของอำคำร 

(๒) ปล่อยปละละเลยใหต้้นไมห้รอืธญัพชืทีต่นปลูกไวห้รอืทีข่ ึน้เองในทีด่นิของ
ตนให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภำพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือ 
มลูฝอยในบรเิวณทีด่นิของตน 

ถำ้กำรปล่อยปละละเลยตำม (๒) มสีภำพทีป่ระชำชนอำจเหน็ไดจ้ำกทีส่ำธำรณะ 
เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำรมคีวำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๓๒  หำ้มมใิหผู้ใ้ด 

(๑) ทิง้สิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอยลงบนทีส่ำธำรณะ 

(๒) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภำพ 
ทีป่ระชำชนอำจเหน็ไดจ้ำกทีส่ำธำรณะ 

 

มำตรำ ๔๘  บรรดำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่หรอื
ผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแต่งตัง้และพนักงำนสอบสวน มีอ ำนำจเปรียบเทียบได้  
เมื่อผู้ต้องหำช ำระค่ำปรบัตำมที่เปรียบเทียบภำยในสิบห้ำวนัแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกกัน 
ตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

ถ้ำผู้ต้องหำไม่ยนิยอมตำมที่เปรยีบเทยีบหรอืเมื่อยนิยอมแล้วไม่ช ำระค่ำปรบั
ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ใหด้ ำเนินคดเีพื่อฟ้องรอ้งต่อไป 

ค่ำปรบัทีไ่ดจ้ำกกำรเปรยีบเทยีบตำมวรรคหนึ่ง ใหแ้บ่งแก่ผูแ้จง้ตำมมำตรำ ๕๑ 
กึ่งหนึ่ง และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำพนักงำนจรำจร หรอืต ำรวจที่ปฏิบตัิหน้ำที่ควบคุม
กำรจรำจร ผูจ้บักุมอกีกึง่หนึ่ง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๒๓ 

มำตรำ ๔๙  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๔๘ วรรคสำม ค่ำธรรมเนียมและค่ำปรบัที่
เปรยีบเทยีบตำมพระรำชบญัญตันิี้ใหเ้ป็นรำยไดข้องรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 

บทเฉพำะกำล 

   
  

มำตรำ ๖๐  บรรดำค ำขออนุญำตที่ยื่นไว้ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั
และยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
กำรอนุญำตและใบอนุญำตทีไ่ดใ้หไ้วก้่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั หรอืกำรปฏบิตัิ
ของผู้ขอรบัใบอนุญำตตำมที่ได้รับใบอนุญำต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่ำเป็นค ำขออนุญำต 
กำรอนุญำตและใบอนุญำตตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๖๑  อุทธรณ์ตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระรำชบญัญัตินี้  
ใชบ้งัคบัยงัคงมผีลใชไ้ดต้่อไปจนกว่ำรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจะไดว้นิิจฉยัชีข้ำด 

 

มำตรำ ๖๒  บรรดำกฎกระทรวง ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ ซึง่ออกโดยอำศยั
อ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ให้คงใช้บงัคับได้ต่อไป  ทัง้นี้ เพียงเท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกับ
บทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

อำนันท ์ ปันยำรชุน 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๒๔ 

อตัรำค่ำธรรมเนียม๖ 
   

 
๑. ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตปิดแผ่นประกำศ 

หรอืเขยีนขอ้ควำมหรอืภำพ ตดิตัง้ เขยีนป้ำย 
หรอืเอกสำร หรอืทิง้หรอืโปรยแผ่นประกำศ 
เพื่อโฆษณำแก่ประชำชน  ฉบบัละ  ๒๐๐ บำท 

๒. ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรรบัท ำกำรเกบ็ 
และขนสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย  ฉบบัละ  ๑๐,๐๐๐ บำท 

๓. ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรก ำจดัสิง่ปฏกิูล 
และมลูฝอย  ฉบบัละ  ๕๐,๐๐๐ บำท 

๔. ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรหำประโยชน์ 
จำกกำรจดักำรสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย  ฉบบัละ  ๕๐,๐๐๐ บำท 

๕. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย 
๕.๑ กำรเกบ็และขนมลูฝอย 

๕.๑.๑ กรณีมปีรมิำณมลูฝอย 
ไม่เกนิ ๑๒๐ กโิลกรมั หรอื ๖๐๐ ลติร หรอื ๐.๖ ลูกบำศกเ์มตร 
เดอืนละ  ๑๕๐ บำท 

๕.๑.๒ กรณีมปีรมิำณมลูฝอยต่อเดอืน 
เกนิ ๑๒๐ กโิลกรมั หรอื ๖๐๐ ลติร หรอื ๐.๖ ลูกบำศกเ์มตร 
ใหค้ดิเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กโิลกรมั 
หรอื ๖๐๐ ลติร หรอื ๐.๖ ลูกบำศกเ์มตร 
และใหเ้กบ็หน่วยละ  ๑๕๐ บำท 

๕.๒ กำรก ำจดัมลูฝอย 
๕.๒.๑ กรณีมปีรมิำณมลูฝอย 

ไม่เกนิ ๑๒๐ กโิลกรมั หรอื ๖๐๐ ลติร หรอื ๐.๖ ลูกบำศกเ์มตร 
เดอืนละ  ๒๐๐ บำท 

 
๖ อตัรำค่ำธรรมเนียม แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓๒๕ 

๕.๒.๒ กรณีมปีรมิำณมลูฝอยต่อเดอืน 
เกนิ ๑๒๐ กโิลกรมั หรอื ๖๐๐ ลติร หรอื ๐.๖ ลูกบำศกเ์มตร 
ใหค้ดิเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กโิลกรมั 
หรอื ๖๐๐ ลติร หรอื ๐.๖ ลูกบำศกเ์มตร 
และใหเ้กบ็หน่วยละ  ๒๐๐ บำท 

๕.๓ ในกรณีมปีรมิำณมลูฝอยต่อเดอืน 
ตำม ๕.๑ หรอื ๕.๒ เกนิ ๓,๖๐๐ กโิลกรมั 
หรอื ๑๘,๐๐๐ ลติร หรอื ๑๘ ลูกบำศกเ์มตร 
ใหเ้กบ็ค่ำธรรมเนียมเพิม่จำก ๕.๑ และ ๕.๒ ไดอ้กี 
โดยคดิเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กโิลกรมั หรอื ๖๐๐ ลติร 
หรอื ๐.๖ ลูกบำศกเ์มตร ในอตัรำหน่วยละ  ๒๐๐ บำท 

๕.๔ กำรเกบ็และขนมลูฝอย 
หรอืกำรก ำจดัมลูฝอย ในลกัษณะครัง้ครำว 
๕.๔.๑ กำรเกบ็และขนมลูฝอยเป็นรำยครัง้ 

ใหค้ดิเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กโิลกรมั 
หรอื ๖๐๐ ลติร หรอื ๐.๖ ลูกบำศกเ์มตร 
และใหเ้กบ็หน่วยละ  ๒๐๐ บำท 

๕.๔.๒ ในกรณีมปีรมิำณมลูฝอยทีเ่กบ็และขนเป็นรำยครัง้ 
เกนิ ๒๔๐ กโิลกรมั หรอื ๑,๒๐๐ ลติร 
หรอื ๑.๒ ลูกบำศกเ์มตร 
ใหเ้กบ็ค่ำธรรมเนียมเพิม่จำก ๕.๔.๑ ไดอ้กี 
โดยคดิเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๔๐ กโิลกรมั 
หรอื ๑,๒๐๐ ลติร หรอื ๑.๒ ลูกบำศกเ์มตร 
ในอตัรำหน่วยละ  ๒๐๐ บำท 

๕.๔.๓ กำรก ำจดัมลูฝอยเป็นรำยครัง้ 
ใหค้ดิเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กโิลกรมั 
หรอื ๖๐๐ ลติร หรอื ๐.๖ ลูกบำศกเ์มตร 
และใหเ้กบ็หน่วยละ  ๒๐๐ บำท 
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๓๒๖ 

๕.๔.๔ ในกรณีมปีรมิำณมลูฝอยทีก่ ำจดัเป็นรำยครัง้ 
เกนิ ๒๔๐ กโิลกรมั หรอื ๑,๒๐๐ ลติร 
หรอื ๑.๒ ลูกบำศกเ์มตร 
ใหเ้กบ็ค่ำธรรมเนียมเพิม่จำก ๕.๔.๓ ไดอ้กี 
โดยคดิเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๔๐ กโิลกรมั 
หรอื ๑,๒๐๐ ลติร หรอื ๑.๒ ลูกบำศกเ์มตร 
ในอตัรำหน่วยละ  ๒๐๐ บำท 

๕.๕ กำรเกบ็และขนสิง่ปฏกิูล 
หรอืกำรก ำจดัสิง่ปฏกิูล ในลกัษณะครัง้ครำว 
๕.๕.๑ กำรเกบ็และขนสิง่ปฏกิูลเป็นรำยครัง้ 

ใหค้ดิเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๐๐ กโิลกรมั 
หรอื ๕๐๐ ลติร หรอื ๐.๕ ลูกบำศกเ์มตร 
และใหเ้กบ็หน่วยละ  ๒๕๐ บำท 

๕.๕.๒ ในกรณีมปีรมิำณสิง่ปฏกิูลทีเ่กบ็และขนเป็นรำยครัง้ 
เกนิ ๒๐๐ กโิลกรมั หรอื ๑,๐๐๐ ลติร 
หรอื ๑ ลูกบำศกเ์มตร ใหเ้กบ็ค่ำธรรมเนียมเพิม่จำก ๕.๕.๑ ไดอ้กี 
โดยคดิเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๐๐ กโิลกรมั หรอื ๑,๐๐๐ ลติร 
หรอื ๑ ลูกบำศกเ์มตร 
ในอตัรำหน่วยละ  ๒๕๐ บำท 

๕.๕.๓ กำรก ำจดัสิง่ปฏกิูลเป็นรำยครัง้ 
ใหค้ดิเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๐๐ กโิลกรมั 
หรอื ๕๐๐ ลติร หรอื ๐.๕ ลูกบำศกเ์มตร 
และใหเ้กบ็หน่วยละ  ๓๐๐ บำท 
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๓๒๗ 

๕.๕.๔ ในกรณีมปีรมิำณสิง่ปฏกิูลทีก่ ำจดัเป็นรำยครัง้ 
เกนิ ๒๐๐ กโิลกรมั หรอื ๑,๐๐๐ ลติร 
หรอื ๑ ลูกบำศกเ์มตร ใหเ้กบ็ค่ำธรรมเนียมเพิม่จำก ๕.๕.๓ ไดอ้กี 
โดยคดิเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๐๐ กโิลกรมั หรอื ๑,๐๐๐ ลติร 
หรอื ๑ ลูกบำศกเ์มตร 
ในอตัรำหน่วยละ  ๓๐๐ บำท 

๕.๖ ในกรณีทีค่ ำนวณปรมิำณสิง่ปฏกิูลและมลูฝอยแลว้ 
เศษเกนิกึง่หนึ่งของหน่วยตำมทีก่ ำหนดใน 
๕.๑ ถงึ ๕.๕ ใหค้ดิเป็นหนึ่งหน่วย” 
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๓๒๘ 

พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง  

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๙  ให้ยกเลิกอัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำบริกำรท้ำย
พระรำชบญัญตัิรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้ำนเมอืง พ.ศ. 
๒๕๓๕ และใหใ้ชอ้ตัรำค่ำธรรมเนียมทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้แทน 

 

มำตรำ ๑๐  กำรบังคับใช้พระรำชบญัญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตเทศบำล สุขำภบิำล กรุงเทพมหำนคร 
เมอืงพทัยำ องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ก่อนวนัที่
พระรำชบญัญตัิรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้ำนเมอืง พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้มผีลใช้บงัคบัใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๒ แห่ง
พระรำชบญัญตัิรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้ำนเมอืง พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

 

มำตรำ ๑๑  กำรด ำเนินกำรออกกฎกระทรวงตำมพระรำชบญัญตัริกัษำควำม
สะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบ้ำนเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย
พระรำชบญัญตันิี้ใหด้ ำเนินกำรใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใช้บงัคบั หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรำยงำน
เหตุผลทีไ่ม่อำจด ำเนินกำรไดต้่อคณะรฐัมนตรเีพื่อทรำบ 

 

มำตรำ ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ โดยที่กำรจดักำรสิง่
ปฏกิูลและมูลฝอยเป็นปัญหำส ำคญัระดบัประเทศ แต่ปัจจุบนักำรบรหิำรจดักำรสิง่ปฏกิูล
และมูลฝอยมีบัญญัติไว้ในกฎหมำยหลำยฉบับและมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลำย

 
๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๕ ก/หน้ำ ๑/๑๕ มกรำคม ๒๕๖๐ 
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๓๒๙ 

หน่วยงำน ท ำใหข้ำดกำรบูรณำกำรร่วมกนัโดยเฉพำะกำรก ำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกบักำร
เก็บ ขน และก ำจดัสิง่ปฏกิูลและมูลฝอยแต่ละประเภท อีกทัง้อตัรำค่ำธรรมเนียมในกำร
ให้บรกิำรจดักำรสิง่ปฏิกูลและมูลฝอยที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นจดัเก็บยงัไม่สอดคล้องกับ
ค่ำใช้จ่ำยจริง  ดังนัน้ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและเกดิประโยชน์สูงสุด สมควรก ำหนดใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถิน่มหีน้ำทีแ่ละ
อ ำนำจในกำรเก็บ ขน และก ำจดัสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรใน
กำรคดัแยก เกบ็ ขน และก ำจดัสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย และก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมกำร
ใหบ้รกิำร รวมทัง้ก ำหนดใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถิน่มอี ำนำจน ำสิง่ปฏกิูลและมลูฝอยทีจ่ดัเกบ็
ไดไ้ปใชป้ระโยชน์หรอืหำประโยชน์ได ้ จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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พระรำชบญัญตั ิ

แร ่

พ.ศ. ๒๕๖๐* 

   
 

สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ม ีพระรำช
โองกำรโปรดเกล้ำฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยวำ่ดว้ยแร่และกฎหมำยว่ำดว้ยพกิดัอตัรำ
ค่ำภำคหลวงแร่ 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญตัิขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับ
แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(๒) พระรำชบญัญตัแิร่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

(๓) พระรำชบญัญตัแิร่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๔) พระรำชก ำหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๕)  พระรำชก ำหนดแก ้ไขเพิม่ เต ิมพระรำชบญัญ ัต ิแร ่ พ .ศ .  ๒๕๑๐  
(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘  

 
* เฉพำะมำตรำทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๒๖ ก/หน้ำ ๑/๒ มนีำคม ๒๕๖๐ 
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(๖) พระรำชบญัญตัแิร่ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๗) พระรำชบญัญตัแิร่ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๘) พระรำชบญัญตัพิกิดัอตัรำค่ำภำคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

(๙) พระรำชบญัญตัพิกิดัอตัรำค่ำภำคหลวงแร่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(๑๐) พระรำชบญัญตัพิกิดัอตัรำค่ำภำคหลวงแร่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“แร่” หมำยควำมว่ำ ทรพัยำกรธรณีทีเ่ป็นอนินทรยีวตัถุ มีส่วนประกอบทำงเคมี

กบัลกัษณะทำงฟิสกิส์แน่นอนหรอืเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยไม่ว่ำจะต้องถลุงหรอืหลอม
ก่อนใชห้รอืไม่ และหมำยควำมรวมตลอดถงึถ่ำนหนิ หนิน ้ำมนั หนิอ่อน โลหะและตะกรนัที่
ได้จำกโลหกรรม น ้ำเกลือใต้ดิน หินตำมที่กฎกระทรวงก ำหนดเป็นหินประดบัหรือหิน
อุตสำหกรรม และดนิหรอืทรำยตำมทีก่ฎกระทรวงก ำหนดเป็นดนิอุตสำหกรรมหรอืทรำย
อุตสำหกรรม แต่ไม่รวมถงึน ้ำ หรอืเกลอืสนิเธำว์ 

“น ้ำเกลอืใต้ดนิ” หมำยควำมว่ำ น ้ำเกลอืทีม่อียู่ใตด้นิตำมธรรมชำต ิและมคีวำม
เขม้ขน้ของเกลอืในปรมิำณมำกกว่ำทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

“กำรบรหิำรจดักำรแร่” หมำยควำมว่ำ กำรจดักำรและกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรแรท่ี่
มอียู่ตำมธรรมชำติ กำรส ำรวจแร่ กำรท ำเหมอืง กำรท ำเหมอืงใต้ดนิ กำรขุดหำแร่รำย
ย่อย กำรร่อนแร่ กำรประกอบธุรกจิแร่ กำรแต่งแร่ และกำรประกอบโลหกรรม รวมทัง้กำร
ควบคุมก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกำรเรื่องดงักล่ำว 

“ส ำรวจแร่” หมำยควำมว่ำ กำรเจำะหรอืขุดหรอืกระท ำด้วยวธิกีำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด เพื่อใหรู้ว้่ำในพืน้ทีม่แีร่อยู่หรอืไม่เพยีงใด 

“พืน้ทีเ่ขตปลอดภยัและควำมมัน่คงแห่งชำติ” หมำยควำมว่ำ เขตปลอดภยัตำม
กฎหมำยว่ำด้วยเขตต์ปลอดภยัในรำชกำรทหำร เขตหวงหำ้มเพื่อประโยชน์ในรำชกำร
ทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรหวงหำ้มทีด่นิรกร้ำงว่ำงเปล่ำอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิอง
แผ่นดนิ เขตทรงสงวนตำมพระบรมรำชโองกำรพระพุทธศกัรำช ๒๔๖๕ หรอืพืน้ทีบ่รเิวณ
ชำยแดนทีจ่ ำเป็นตอ้งสงวนไวเ้พื่อควำมมัน่คงแห่งชำติ 

“ท ำเหมือง” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำแก่พื้นที่ไม่ว่ำจะเป็นที่บกหรือที่น ้ำ 
เพื่อใหไ้ด้มำซึ่งแร่ด้วยวธิกีำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด แต่ไม่
รวมถึงกำรขุดหำแร่รำยย่อยและกำรร่อนแร่ 
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“ท ำเหมอืงใต้ดนิ” หมำยควำมว่ำ กำรท ำเหมอืงดว้ยวธิกีำรเจำะเป็นปล่องหรอื
อุโมงคล์กึลงไปใตผ้วิดนิ เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่แร่ใตผ้วิดนิ 

“ขุดหำแร่รำยย่อย” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำแก่พืน้ทีไ่ม่ว่ำจะเป็นที่บกหรอืที่
น ้ำ เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งแร่โดยใชแ้รงงำนคนหรอืใชเ้ครื่องจกัรรวมกนัไม่เกนิสำมสบิหำ้แรงมำ้ 
ภำยในทอ้งที ่ขนำดพืน้ที ่วธิกีำรขดุหำแร่ และชนิดแร่ ตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

“ร่อนแร่” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำแก่พืน้ทีไ่ม่ว่ำจะเป็นทีบ่กหรอืที่น ้ำ เพื่อให้
ไดม้ำซึง่แร่โดยใชแ้รงคนแต่ละคนตำมชนิดของแร่ ภำยในทอ้งที ่และวธิกีำรร่อนแร่ ตำมที่
รฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

“ประกอบธุรกิจแร่” หมำยควำมว่ำ กำรซื้อแร่ กำรขำยแร่ กำรครอบครองแร่ 
กำรเกบ็แร่ กำรขนแร่ กำรน ำแร่เขำ้มำในรำชอำณำจกัรหรอืเขตไหล่ทวปี และกำรส่งแร่
ออกนอกรำชอำณำจกัร 

“ซื้อแร่” หมำยควำมว่ำ กำรรบัโอนแร่ดว้ยประกำรใดจำกบุคคลอื่น นอกจำกกำร
ตกทอดทำงมรดก 

“ขำยแร่” หมำยควำมว่ำ กำรโอนแร่ดว้ยประกำรใดไปยงับุคคลอื่น นอกจำกกำร
ตกทอดทำงมรดก 

“ครอบครองแร่” หมำยควำมว่ำ กำรมไีว ้กำรยดึถอื หรอืกำรรบัไวด้ว้ยประกำรใดซึ่ง
แร่ เพื่อตนเองหรอืผู้อื่น และไม่ว่ำจะเป็นกำรมไีว้เพื่อขำย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรอืเพื่อ
ประกำรอื่นใด และรวมถงึกำรทิง้ไวห้รอืปรำกฏอยู่ในบรเิวณทีอ่ยู่ในควำมครอบครองดว้ย 
เว้นแต่แร่นัน้ปรำกฏอยู่ตำมธรรมชำติ หรือโดยลักษณะกำรปรำกฏอยู่ของแร่นัน้ผู้
ครอบครองไม่อำจทรำบได ้

“แต่งแร่” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใด ๆ เพื่อท ำให้แร่หรอืวสัดุที่มสีิง่เจือปน
สะอำด หรือเพื่อให้แร่หรือวสัดุที่ปนกันอยู่ตัง้แต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจำกกัน และ
หมำยควำมรวมตลอดถึงกำรบดแร่คดัขนำด หรอืกำรน ำแร่ไปผ่ำนกระบวนกำรแล้วได้
สสำรชนิดใหม่ ตำมประเภททีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

“โลหกรรม” หมำยควำมว่ำ กำรท ำแร่หรอืวตัถุดบิทีม่โีลหะเป็นองค์ประกอบให้
เป็นโลหะ หรอืสำรประกอบโลหะด้วยวธิีกำรถลุงแร่หรอืวธิีอื่นใด และหมำยควำมรวม
ตลอดถึงกำรท ำโลหะให้บรสุิทธิก์ำรผสมโลหะ กำรผลติโลหะส ำเร็จรูปหรอืกึ่งส ำเร็จรูป
ชนิดต่ำง ๆ โดยวธิหีลอม หล่อ รดี หรอืวธิอีื่นใด 
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“เขตควบคุมแร่” หมำยควำมว่ำ เขตพืน้ทีท่ีร่ฐัมนตรปีระกำศเป็นเขตควบคุมแร่ 
“เขตประทำนบตัร” หมำยควำมว่ำ เขตพืน้ทีท่ีก่ ำหนดในประทำนบตัร 
“เขตเหมอืงแร่” หมำยควำมว่ำ เขตประทำนบตัร และใหร้วมถงึเขตพืน้ทีท่ีไ่ดร้บั

อนุญำตให้แต่งแร่หรอืประกอบโลหกรรม หรอืที่ทิ้งมูลดนิทรำย ซึ่งมเีขตติดต่อกบัเขต
ประทำนบตัร 

“เขตแต่งแร่” หมำยควำมว่ำ เขตพืน้ทีท่ีร่ะบุในใบอนุญำตแต่งแร่ 
“เขตโลหกรรม” หมำยควำมว่ำ เขตพืน้ทีท่ีร่ะบุในใบอนุญำตประกอบโลหกรรม 
“สถำนทีเ่กบ็แร่” หมำยควำมว่ำ สถำนทีท่ีร่ะบุในใบอนุญำตตัง้สถำนทีเ่กบ็แร่ 
“อำชญำบตัรส ำรวจแร่” หมำยควำมว่ำ หนังสือส ำคญัที่ออกให้เพื่อส ำรวจแร่

เบือ้งตน้ ภำยในทอ้งทีท่ีร่ะบุในหนังสอืส ำคญันัน้ แต่ไม่รวมถงึกำรส ำรวจแร่ในทะเล 
“อำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่” หมำยควำมว่ำ หนังสือส ำคัญที่ออกให้เพื่อ

ผูกขำดส ำรวจแร่ภำยในเขตทีก่ ำหนดในหนังสอืส ำคญันัน้ แต่ไม่รวมถงึกำรส ำรวจแร่ใน
ทะเล 

“อำชญำบตัรพเิศษ” หมำยควำมว่ำ หนังสอืส ำคญัทีอ่อกใหเ้พื่อผกูขำดส ำรวจแร่
ภำยในเขตที่ก ำหนดในหนังสอืส ำคญันัน้ และผู้ยื่นค ำขอต้องเสนอขอ้ผูกพนัส ำหรบักำร
ส ำรวจและตอ้งเสนอผลประโยชน์พเิศษแก่รฐั 

“ประทำนบตัร” หมำยควำมว่ำ หนังสอืส ำคญัทีอ่อกใหเ้พื่อท ำเหมอืงภำยในเขต
ทีก่ ำหนดในหนังสอืส ำคญันัน้ 

“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตทีอ่อกใหต้ำมพระรำชบญัญตันิี้ 
“เขตไหล่ทวปี” หมำยควำมว่ำ เขตไหล่ทวปีทีเ่ป็นสทิธอิธปิไตยของประเทศไทย

ตำมหลกักฎหมำยระหว่ำงประเทศ หรอืตำมควำมตกลงทีไ่ดท้ ำกบัต่ำงประเทศ 
“มูลดนิทรำย” หมำยควำมว่ำ เปลอืกดิน ทรำย กรวด หรอืหนิทีเ่กดิจำกกำรท ำ

เหมอืง และใหห้มำยควำมรวมถงึน ้ำขุน่ขน้ดว้ย 
“ตะกรนั” หมำยควำมว่ำ สำรประกอบหรือสำรพลอยได้อื่นใดที่เกิดจำกกำร

ประกอบโลหกรรม ตำมทีอ่ธบิดกี ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 
“ผูอ้อกประทำนบตัร” หมำยควำมว่ำ 
(๑) เจำ้พนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำทอ้งที ่ส ำหรบักำรท ำเหมอืงประเภทที ่๑ 
(๒) อธบิด ีส ำหรบักำรท ำเหมอืงประเภทที ่๒ และประเภทที ่๓ 
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๓๓๔ 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่
แห่งชำต ิ

“เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกเทศมนตรี หรือนำยกองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล  ทัง้นี้ ในเขตพืน้ทีข่องตน 

“เจำ้พนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำทอ้งที”่ หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึง่อธบิดแีต่งตัง้ให้
ปฏบิตัหิน้ำทีเ่จำ้พนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำทอ้งที ่

“หน่วยงำนของรฐั” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกิจ องค์กำรมหำชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงำนอื่นของรฐัทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ เทศบำล หรือองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

“องค์กรเอกชน” หมำยควำมว่ำ องค์กรเอกชนดำ้นกำรคุม้ครองสิง่แวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชำต ิหรอืตำมกฎหมำยอื่น 

“องค์กรชุมชน” หมำยควำมว่ำ องค์กรชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำองค์กร
ชุมชน หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

“พนักงำนเจำ้หน้ำที”่ หมำยควำมว่ำ เจำ้พนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำทอ้งที่ 
และผูซ้ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“อธบิด”ี หมำยควำมว่ำ อธบิดกีรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมอืงแร่ 
“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม และ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัอ ำนำจหน้ำทีข่องตน 

ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๘ 
มำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๒๘ 

ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมมอี ำนำจออก
ประกำศตำมมำตรำ ๒๐ 
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๓๓๕ 

ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมมอี ำนำจแต่งตัง้พนักงำนเจำ้หน้ำที ่กบั
ออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกนิอตัรำทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ ยกเว้นหรอืลด
ค่ำธรรมเนียม ก ำหนดพกิดัอตัรำค่ำภำคหลวงแร่ และก ำหนดกจิกำรอื่น หรอืออกประกำศ 
และระเบยีบเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวง ประกำศ และระเบยีบนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว 
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มำตรำ ๖  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่กำรบริหำรจัดกำรแร่ทัว่
รำชอำณำจกัรและเขตไหล่ทวปี 

 

หมวด ๑๑ 
ค่ำภำคหลวงแร่ ค่ำธรรมเนียม และเงนิบ ำรุงพเิศษ 

   
 

มำตรำ ๑๓๑  ผู้ถือประทำนบตัร ผู้รบัใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อย ผู้แจ้งกำร
ร่อนแร่ ผู้รบัใบอนุญำตแต่งแร่ ผู้รบัใบอนุญำตประกอบโลหกรรม หรอืผู้รบัใบอนุญำต
ครอบครองแร่ ตอ้งช ำระค่ำภำคหลวงแร่ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) แร่ที่ก ำหนดไว้ในประทำนบตัร รวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จำกกำรท ำ
เหมอืง 

(๒) แร่อื่นทีเ่ป็นผลพลอยไดจ้ำกกำรแต่งแร่ หรอืตะกรนัทีม่แีร่ชนิดอื่นเจอืปนอยู่
เกนิปรมิำณทีอ่ธบิดกี ำหนด ซึง่ยงัมไิดช้ ำระค่ำภำคหลวงแร่ 

(๓) แร่ทีไ่ดจ้ำกกำรขดุหำแร่รำยย่อยหรอืกำรร่อนแร่ 
(๔) แร่ทีไ่ดร้บัอนุญำตใหค้รอบครองตำมมำตรำ ๙๗ วรรคสอง ซึง่แร่นัน้ยงัมไิด้

ช ำระค่ำภำคหลวงแร่ 
(๕) กำรซื้อแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน หำกปรำกฏว่ำแร่นั ้นยังมิได้ช ำระ

ค่ำภำคหลวงแร่ 
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๓๓๖ 

มำตรำ ๑๓๒  อตัรำค่ำภำคหลวงแร่ให้เรยีกเก็บได้ไม่เกินร้อยละสำมสิบของ
รำคำตลำดแร ่

พกิดัอตัรำค่ำภำคหลวงแร่ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
รำคำตลำดแร่แต่ละชนิดใหเ้ป็นตำมทีอ่ธบิดกี ำหนด 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรจดัเกบ็ค่ำภำคหลวงแร่ กำรก ำหนดรำคำตลำดแร่ รวมทัง้

กำรตรวจสอบและกำรประเมนิกำรช ำระค่ำภำคหลวงแร่ ใหเ้ป็นไปตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศ
ก ำหนด  ทัง้นี้ ในกรณีที่ยงัไม่สำมำรถประเมนิค่ำภำคหลวงแร่ได้จนกว่ำจะแต่งแร่หรอื
ประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ ต้องก ำหนดใหม้กีำรวำงหลกัประกนักำรช ำระค่ำภำคหลวง
แร่ตำมจ ำนวนทีเ่หมำะสมดว้ย 

 

มำตรำ ๑๓๓  ในกรณีผูม้หีน้ำทีต่้องช ำระค่ำภำคหลวงแร่ไม่ช ำระค่ำภำคหลวง
แร่ หรอืช ำระค่ำภำคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน หรอืม เีหตุอนัควรสงสยัว ่ำกำรช ำระ
ค่ำภำคหลวงแร่ไม่ถูกต้อง ให้อธบิดมีหีนังสอืเรียกใหผู้้นัน้มำชี้แจงโดยก ำหนดเวลำไม่
น้อยกว่ำเจ็ดวนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสือ เพื่อน ำหลกัฐำนกำรช ำระค่ำภำคหลวงแร่มำ
แสดง หำกพบว่ำไม่มหีลกัฐำนกำรช ำระค่ำภำคหลวงแร่หรอืหลกัฐำนทีน่ ำมำแสดงนัน้ยงั
ไม่อำจรบัฟังไดว้่ำมกีำรช ำระค่ำภำคหลวงแร่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรอืผู้นัน้ไม่มำชี้แจง
ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ให้อธบิดแีต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมนิค่ำภำคหลวงแร่ เพื่อ
ประเมนิกำรช ำระค่ำภำคหลวงแร่ในกรณีดงักล่ำว ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขที่
รฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

เมื่อคณะกรรมกำรประเมนิค่ำภำคหลวงแร่ไดป้ระเมนิว่ำใหช้ ำระค่ำภำคหลวงแร่
เป็นจ ำนวนเท่ำใดหรอืใหช้ ำระค่ำภำคหลวงแร่เพิม่เป็นจ ำนวนเท่ำใด ใหผู้ถู้กประเมนิช ำระ
ภำยในก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลกำรประเมินเป็นหนังสือ หำกพ้น
ก ำหนดเวลำดงักล่ำวแล้ว ผู้นัน้จะต้องช ำระค่ำภำคหลวงแร่ทัง้หมดหรอืค่ำภำคหลวงแร่
ส่วนทีย่งัขำด แลว้แต่กรณี พรอ้มเงนิเพิม่สองเท่ำของค่ำภำคหลวงแร่ส่วนทีข่ำดนัน้ 

 

มำตรำ ๑๓๔  ผู ้ขออนุญำตตำมพระรำชบญัญตัินี้ต้องเสียค่ำธรรมเนียม
พร้อมกับกำรยื่นค ำขอ และต้องออกค่ำใชจ้่ำยหรอืวำงเงนิล่วงหน้ำเพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยใน
กำรจดัด ำเนินงำนตำมควำมจ ำเป็นอนัควรแก่กรณีตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 
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๓๓๗ 

ในกรณีทีม่กีำรสัง่ยกค ำขอ หรอืไม่อนุญำตตำมค ำขอ หรอืผูย้ื่นค ำขอไดถ้อนค ำ
ขอ ให้คนืค่ำใช้จ่ำยหรอืเงนิล่วงหน้ำที่ยงัไม่ได้จ่ำยส ำหรบักิจกำรนัน้แก่ผู้ยื่นค ำขอตำม
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๓๕  กำรส ำรวจแร่ตำมอำชญำบตัรผูกขำดส ำรวจแร่หรอือำชญำบตัร
พเิศษ ตอ้งเสยีค่ำสทิธกิำรส ำรวจแร่ในอตัรำก้ำวหน้ำตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข
ทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

ในกรณีอำชญำบตัรผูกขำดส ำรวจแร่หรอือำชญำบตัรพเิศษสิน้สุดลงก่อนอำยุที่
ก ำหนด ผูถ้อือำชญำบตัรไม่มสีทิธขิอคนืค่ำสทิธกิำรส ำรวจแร่ทีต่นไดช้ ำระแลว้ 

ในกรณีที่ผู้ถืออำชญำบตัรไม่ช ำระค่ำสิทธิกำรส ำรวจแร่ให้ถูกต้องครบถ้วน 
เมื่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำทอ้งทีไ่ดบ้อกกล่ำวเป็นหนังสอืแล้ว และไม่ช ำระ
ภำยในหกสิบวนันับแต่วนัรบัค ำบอกกล่ำว ให้ผู้ออกอำชญำบตัรมีอ ำนำจสัง่เพิกถอน
อำชญำบตัรนัน้เสยีได ้

 

มำตรำ ๑๓๖  ผู้ถือประทำนบตัรต้องเสยีเงนิบ ำรุงพเิศษในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ
สบิของค่ำภำคหลวงแร่ทีผ่ลติไดจ้ำกประทำนบตัรนัน้ 

เงินบ ำรุงพิเศษตำมวรรคหนึ่งให้ใช้เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำท้องถิ่น  
กำรศกึษำวจิยัดำ้นแร่ กำรปรบัสภำพพืน้ทีท่ีผ่่ำนกำรท ำเหมอืงแลว้ตำมหลกัภูมสิถำปัตย์ 
และกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

อตัรำ หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรเรยีกเกบ็ รวมตลอดทัง้กำรจดัสรร
เงนิบ ำรุงพเิศษ ใหเ้ป็นไปตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นในทำงเศรษฐกิจ ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจออกประกำศ
ก ำหนดให้แร่ชนิดใดได้รบักำรลดหย่อนหรือยกเว้นกำรเรียกเก็บเงินบ ำรุงพิเศษตำม
ระยะเวลำทีเ่หน็สมควรได ้
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๓๓๘ 

บญัชอีตัรำค่ำธรรมเนียม 
 

เลข
ล ำดบั 

รำยกำร 
อตัรำ

ค่ำธรรมเนียม 

๑ 
ค่ำธรรมเนียมออกอำชญำบตัร ประทำนบตัร และ
ใบอนุญำต  

 (๑) ค่ำอำชญำบตัรส ำรวจแร ่ ฉบบัละ ๑๐,๐๐๐ บำท  
 (๒) ค่ำอำชญำบตัรผกูขำดส ำรวจแร ่ ฉบบัละ ๕๐,๐๐๐ บำท  
 (๓) ค่ำอำชญำบตัรพเิศษ ฉบบัละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท  

 

(๔) ค่ำประทำนบตัร 
ก. ค่ำประทำนบตัรกำรท ำเหมอืงประเภทที ่๑ 
ข. ค่ำประทำนบตัรกำรท ำเหมอืงประเภทที ่๒ 
ค. ค่ำประทำนบตัรกำรท ำเหมอืงประเภทที ่๓ 
ง. ค่ำประทำนบตัรกำรท ำเหมอืงใตด้นิ 

 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ
ฉบบัละ
ฉบบัละ 

 

๑๐๐,๐๐๐ บำท 
๕๐๐,๐๐๐ บำท 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

 

(๕) ค่ำใบอนุญำต 
ก. ใบอนุญำตขดุหำแร่รำยย่อย 
ข. ใบอนุญำตแต่งแร ่
ค. ใบอนุญำตประกอบโลหกรรม 
ง. ใบอนุญำตอื่น ๆ ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ
ฉบบัละ
ฉบบัละ 

 

๕,๐๐๐ บำท 
๕๐๐,๐๐๐ บำท 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
๑๐,๐๐๐ บำท 

๒ ค่ำธรรมเนียมรำยปี    
 (๑) กำรแต่งแร่  ปีละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
 (๒) ประกอบโลหกรรม ปีละ ๒๐,๐๐๐ บำท 

 (๓) กำรประกอบธุรกจิแร ่ ปีละ ๑๐,๐๐๐ บำท 

๓ ค่ำธรรมเนียมรงัวดั 
(๑) ค่ำเขยีนหรอืจ ำลองแผนที ่
(๒) ค่ำรงัวดัตำมจ ำนวนเนื้อทีท่กุ ๑ ไร่ หรอื
เศษของหนึ่งไร่  

 
ฉบบัละ 
ไร่ละ 
 

 

๖,๐๐๐ บำท 
๖๐๐ บำท 
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๓๓๙ 

เลข
ล ำดบั 

รำยกำร 
อตัรำ

ค่ำธรรมเนียม 
(๓) ค่ำหลกัเขตเหมอืงแร ่
(๔) ค่ำไต่สวน 

หลกัละ 
เรื่องละ 

๓,๐๐๐ บำท 
๓๐,๐๐๐ บำท 

๔ ค่ำธรรมเนียมต่ออำย ุโอนสทิธกิำรท ำเหมอืง
และใบอนุญำต 

  

 (๑) ค่ำต่ออำยุประทำนบตัร 
ก. ค่ำต่ออำยุประทำนบตัรกำรท ำเหมอืง

ประเภทที ่๑ 
ข. ค่ำต่ออำยปุระทำนบตัรกำรท ำเหมอืง

ประเภทที ่๒ 
ค. ค่ำต่ออำยุประทำนบตัรกำรท ำเหมอืง

ประเภทที ่๓ 
ง. ค่ำตอ่อำยุประทำนบตัรกำรท ำเหมอืงใตด้นิ 

 
ฉบบัละ 
 
ฉบบัละ 
 
ฉบบัละ 
 

ฉบบัละ 

 
๓๐๐,๐๐๐ บำท 
 
๕๐๐,๐๐๐ บำท 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 (๒) ค่ำต่ออำยุใบอนุญำตแต่งแร ่ ฉบบัละ ๕๐๐,๐๐๐ บำท 

 (๓) ค่ำต่ออำยุใบอนุญำตประกอบโลหกรรม ฉบบัละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

 (๔) ค่ำต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกจิแร ่ ฉบบัละ ๑๐,๐๐๐ บำท 

 (๕) ค่ำโอนประทำนบตัร 
ก. ค่ำโอนประทำนบตัรกำรท ำเหมอืง

ประเภทที ่๑ 
ข. ค่ำโอนประทำนบตัรกำรท ำเหมอืง

ประเภทที ่๒ 
ค. ค่ำโอนประทำนบตัรกำรท ำเหมอืง

ประเภทที ่๓ 
ง. ค่ำโอนประทำนบตัรกำรท ำเหมอืงใตด้นิ 

 
ฉบบัละ 
 
ฉบบัละ 
 
ฉบบัละ 
 

ฉบบัละ 

 

๑๐,๐๐๐ บำท 
 
๕๐,๐๐๐ บำท 
 

๑๐๐,๐๐๐ บำท 
 

๑๐๐,๐๐๐ บำท 
 (๖) ค่ำตอบแทนกำรโอนสิทธิท ำเหมืองตำม

ประทำนบตัร  
รอ้ยละ ๔ 

 (๗) ค่ำโอนใบอนุญำตแต่งแร ่ ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บำท 
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๓๔๐ 

เลข
ล ำดบั 

รำยกำร 
อตัรำ

ค่ำธรรมเนียม 
 (๘) ค่ำโอนใบอนุญำตประกอบโลหกรรม ฉบบัละ ๒๐,๐๐๐ บำท 

 (๙) ค่ำโอนใบอนุญำตอื่น ๆ ตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บำท 

๕ ค่ำธรรมเนียมเบด็เตลด็   
 (๑) ค่ำคดัส ำเนำหรอืถ่ำยเอกสำร หน้ำละ ๑๐ บำท  
 (๒) ค่ำรบัรองส ำเนำเอกสำร ฉบบัละ ๑๕๐ บำท  

 
(๓) ค่ำหยุดกำรท ำเหมอืงทุก ๑ ไร่ หรอืเศษ
ของ ๑ ไร ่ ปีละ  ๖๐๐ บำท 

 (๔) ค่ำน ำมลูดนิทรำยออกนอกเหมอืงแร่  เมตรกิตนัละ ๒๐ บำท  

 
(๕) ค่ำใบแทนอำชญำบตัร ประทำนบตัร หรอื
ใบอนุญำต ฉบบัละ ๖,๐๐๐ บำท 

 (๖) ค่ำขยำยหรอืลดเขตแต่งแร ่ ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บำท 

 (๗) ค่ำขยำยหรอืลดเขตโลหกรรม  
ฉบบัละ ๒๐,๐๐๐ บำท 

 (๘) ค่ำลดพืน้ทีใ่นเขตอำชญำบตัรพเิศษ  
ฉบบัละ ๒๐,๐๐๐ บำท 

 (๙) ค่ำลดพืน้ทีใ่นเขตประทำนบตัร  
ฉบบัละ ๒๐,๐๐๐ บำท 

๖ ค่ำตรวจสอบ ทดลอง หรือวิเครำะห์ทำง
วทิยำศำสตร์ ตวัอย่ำงหนึ่ง ๆ แร่หรอืธำตุหรอื
รำยกำรละ  

๑๐,๐๐๐ บำท  

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๔๑ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติพิกัด
อัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บังคับมา
เป็นเวลานาน ทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควร
ปรับปรุงโดยนำหลักการของกฎหมายทั้งสองฉบับมาบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อให้
การอนุญาตและการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่เป็นไปอย่างมีระบบ โดยกำหนดนโยบายในการ
บริหารจัดการแร่ เพื่อให้เกิดดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพของประชาชน กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลการทำเหมืองให้
เหมาะสมกับประเภทและขนาดของการทำเหมือง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอันเป็นที่ตั้งของพื้นที่ทำเหมืองและ
พื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง และกำหนดให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของการทำเหมืองใต้ดิน ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๔๒ 

พระรำชบญัญตั ิ

สุสำนและฌำปนสถำน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 

   

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เป็นปีที ่๔๐ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โ ดยที่ เ ป็ นกำรสมควรปรับปรุ ง กฎหมำยว่ ำด้ วยกำรควบคุม สุสำน 
และฌำปนสถำน 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัสุิสำน และฌำปนสถำน 
พ.ศ. ๒๕๒๘” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัคิวบคุมสุสำนและฌำปนสถำน พุทธศกัรำช ๒๔๘๑ 

(๒ )  พ ร ะ ร ำชบัญญัติ ค วบคุ ม สุ ส ำนและฌำปนสถำน  ( ฉบับที่  ๒ )  
พุทธศกัรำช ๒๔๘๔ 

 

 
 เฉพำะมำตรำทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๒/ตอนที ่๑๒๙/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๓๗/๑๙ กนัยำยน ๒๕๒๘ 
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๓๔๓ 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“สุสำนและฌำปนสถำนสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนทีท่ีจ่ดัไวส้ ำหรบัเกบ็ ฝัง 

หรอืเผำศพ ส ำหรบัประชำชนทัว่ไป แต่ไม่รวมถงึสถำนทีท่ีใ่ชส้ ำหรบัเกบ็ศพชัว่ครำวใน
สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสถำนพยำบำล 

“สุสำนและฌำปนสถำนเอกชน” หมำยควำมว่ำ สถำนทีท่ีจ่ดัไวส้ ำหรบั เกบ็ ฝัง 
หรือเผำศพ ส ำหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว 
แต่ไม่รวมถงึสถำนทีท่ีใ่ชส้ ำหรบัเกบ็ศพชัว่ครำวในเคหสถำน 

“เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยสำธำรณสุขซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้ให้ปฏิบตัิกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

“เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ 

(๑) ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรอืผูอ้ ำนวยกำรเขตหรอืผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำร
เขตซึง่ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมอบหมำย ส ำหรบัในเขตกรุงเทพมหำนคร 

(๒) ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั หรอืนำยอ ำเภอหรอืปลดัอ ำเภอผู้เป็นหวัหน้ำประจ ำ  
กิง่อ ำเภอซึ่งผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัมอบหมำย ส ำหรบัในเขตจงัหวดัซึ่งอยู่นอกเขตเทศบำล 
เขตสุขำภบิำลและเขตเมอืงพทัยำ 

(๓) นำยกเทศมนตร ีหรอืเทศมนตรหีรอืพนักงำนเทศบำลซึ่งนำยกเทศมนตรี
มอบหมำยส ำหรบัในเขตเทศบำล 

(๔) ประธำนกรรมกำรสุขำภิบำล หรือกรรมกำรสุขำภิบำลหรือพนักงำน
สุขำภบิำลซึง่ประธำนกรรมกำรสุขำภบิำลมอบหมำย ส ำหรบัในเขตสุขำภบิำล 

(๕) ปลดัเมอืงพทัยำ หรอืพนักงำนเมอืงพทัยำซึ่งปลดัเมอืงพทัยำมอบหมำย
ส ำหรบัในเขตเมอืงพทัยำ 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๑๑  ให้กรุงเทพมหำนคร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล 
สุขำภิบำลหรอืเมอืงพทัยำ มอี ำนำจออกขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนคร ขอ้บญัญัตจิงัหวดั 
เทศบญัญัติ ข้อบงัคบัสุขำภิบำลหรือข้อบญัญัติเมืองพทัยำ แล้วแต่กรณี เพื่อก ำหนด
รำยละเอียดที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้  ในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 
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๓๔๔ 

(๑) ค่ำธรรมเนียมไม่เกนิอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) เขตหรอืสถำนทีท่ีห่ำ้มมใิหจ้ดัตัง้สุสำนและฌำปนสถำนสำธำรณะหรอืสุสำน
และฌำปนสถำนเอกชน 

(๓) ลักษณะ สถำนที่ตัง้ และเงื่อนไขในกำรจัดตัง้สุสำนและฌำปนสถำน
สำธำรณะหรอืสุสำนและฌำปนสถำนเอกชน 

(๔) วธิเีกบ็ ฝัง เผำ ขุด หรอืยำ้ยศพ ตลอดจนกำรใชห้รอืกำรรกัษำยำนพำหนะ
และเครื่องใชใ้นกำรนี้ใหต้อ้งดว้ยสุขลกัษณะ 

(๕) หน้ำที่ที่ผู้ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๖ หรือมำตรำ ๗ จะต้องปฏิบัติ
เกีย่วกบักำรทะเบยีน กำรส่งรำยงำนและกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์เกีย่วกบัควำมมัน่คงและ
เศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนกำรสำธำรณสุขและอนำมยัของประชำชน 

 

มำตรำ ๓๐  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้  และให้มอี ำนำจแต่งตัง้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
และเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขกับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอตัรำ 
ในบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ และก ำหนดกจิกำรอื่นเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้  
ทัง้นี้ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัรำชกำรของกระทรวงนัน้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ป.  ตณิสลูำนนท ์

นำยกรฐัมนตร ี
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๓๔๕ 

อตัรำค่ำธรรมเนียม 

   
 

(๑) ใบอนุญำตจดัตัง้สุสำนและฌำปนสถำนสำธำรณะ 

หรอืสุสำนและฌำปนสถำนเอกชน ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๒) ใบอนุญำตเป็นผูด้ ำเนินกำรสุสำนและ 

ฌำปนสถำนสำธำรณะหรอืสุสำนและ 

ฌำปนสถำนเอกชน ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๓) ใบแทนใบอนุญำต ฉบบัละ ๕๐ บำท 

(๔) กำรต่ออำยุใบอนุญำตจดัตัง้ 

หรอืใบอนุญำตเป็นผูด้ ำเนินกำรสุสำนและ 

ฌำปนสถำนสำธำรณะหรอืสุสำนและ 

ฌำปนสถำนเอกชนใหเ้ป็นไปตำม 

อตัรำใน (๑) หรอื (๒) แลว้แต่กรณี 
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๓๔๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คือ เนื่องด้วยกฎหมำย 
ว่ำดว้ยกำรควบคุมสุสำนและฌำปนสถำนทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบันไดป้ระกำศใชม้ำตัง้แต่ 
พ.ศ. ๒๔๘๑ ปัจจุบนักำรด ำเนินกิจกำรสุสำนและฌำปนสถำนบำงแห่งมลีกัษณะทีอ่ำจ
เป็นอนัตรำยต่อควำมมัน่คงและเศรษฐกจิของประเทศ กำรสำธำรณสุขหรอือนำมยัของ
ประชำชนเพิม่ขึน้ สมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมสุสำนและฌำปนสถำนเสยี
ใหม่ ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัสุิสำนและฌำปนสถำน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๓  
ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย (ฉบบัชัว่ครำว) พุทธศกัรำช ๒๕๔๙ ใหค้วำมคุม้ครอง
ศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์สทิธเิสรภีำพ และควำมเสมอภำค บรรดำทีช่นชำวไทยเคยไดร้บั
ควำมคุ้มครองตำมประเพณีกำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่บทบัญญัติมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ ง  (๕)  
แห่งพระรำชบญัญตัิสุสำนและฌำปนสถำน พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นบทบญัญตัิที่เลอืกปฏิบตัิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องสถำนะของบุคคล  
ทัง้ยัง เ ป็นบทบัญญัติที่ ปิดกั ้นโอกำสของผู้ เคยถูกจ ำคุกที่จะกลับตัว เ ป็นคนดี 
และประกอบกำรงำนโดยสุจริตเกินควำมจ ำเป็น สมควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่ำว 
ใหส้อดคล้องกบัหลกักำรหำ้มมใิหเ้ลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพรำะเหตุแห่ง
ควำมแตกต่ำงในเรื่องสถำนะของบุคคลที่เคยได้รับควำมคุ้มครอ งตำมประเพณี 
กำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข 
เพื่อให้บุคคลผู้เคยถูกจ ำคุกมีโอกำสกลับคืนสู่สังคมและประกอบกำรงำนสุจริตได้   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

 
๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒๓ ก/หน้ำ ๒๔/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๐ 
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๓๔๗ 

พระรำชบญัญตั ิ

ควบคุมกำรฆำ่สตัวเ์พื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙* 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นปีที ่๗๑ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำรโปรด
เกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และ
จ ำหน่ำยเนื้อสตัว ์

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญตัิขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตัินี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัิควบคุมกำรฆ่ำสตัว์เพื่อ
กำรจ ำหน่ำยเนื้อสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวนันับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ให ้ยกเล ิกพระรำชบญัญตั ิควบคุมกำรฆ่ำสตัว ์และจ ำหน่ำย
เนื้อสตัว์ พ.ศ. ๒๕๓๕  

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“สตัว์” หมำยควำมว่ำ โค กระบอื แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ไก่ เป็ด ห่ำน 

และสตัวอ์ื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 
* เฉพำะมำตรำทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๘๕ ก/หน้ำ ๙/๒๖ กนัยำยน ๒๕๕๙ 
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๓๔๘ 

“กำรประกอบกิจกำรฆ่ำสตัว์” หมำยควำมว่ำ กำรด ำเนินกำรฆ่ำสตัว์ในโรงฆ่ำ
สตัวเ์พื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ 

“เนื้อสตัว์” หมำยควำมว่ำ เนื้อหรอืส่วนอื่นของสตัว์ที่ตำยแล้วและยงัมไิด้ปรุง
แต่งให้เป็นอำหำร หรอืมไิด้ปรุงแต่งเพื่อให้คงอยู่ไม่เน่ำเป่ือย ทัง้ที่ช ำแหละแล้วและยงั
มไิดช้ ำแหละ 

“ช ำแหละและตดัแต่งเนื้อสตัว์” หมำยควำมว่ำ กำรแยกเนื้อสตัวต์ำมขัน้ตอนจำก
สตัวท์ีต่ำยแลว้เป็นส่วนต่ำง ๆ ทีบ่รโิภคไดแ้ละบรโิภคไม่ได ้เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ 

“กำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์” หมำยควำมว่ำ กำรน ำเนื้อสัตว์ออกขำย จ่ำย แจก 
แลกเปลี่ยน ให้ โดยเพื่อประโยชน์ในทำงกำรค้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรมไีว้ใน
ครอบครองซึง่เนื้อสตัวเ์พื่อกำรจ ำหน่ำยดว้ย 

“โรงพกัสตัว์” หมำยควำมว่ำ สถำนที่พกัสตัว์หรือกกัสตัว์ก่อนท ำกำรฆ่ำตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

“โรงฆ่ำสัตว์ ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ก ำหนดให้ท ำกำรฆ่ำสัตว์ตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรประกอบกจิกำรฆ่ำ
สตัว ์

“คณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดั” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรพจิำรณำแผนงำน
กำรประกอบกจิกำรฆำ่สตัวป์ระจ ำจงัหวดั 

“จงัหวดั” ใหห้มำยควำมรวมถงึกรุงเทพมหำนครดว้ย 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมอืงพทัยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำย
จดัตัง้ แต่ไม่รวมถงึองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

“พนักงำนตรวจโรคสัตว์” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรืออธิบดีแต่งตัง้ให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจโรคสัตว์ หรือตรวจเนื้อสัตว์ตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตัง้ให้ปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

“พนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
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๓๔๙ 

“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตัง้ให้เป็นนำยทะเบียนประจ ำ
จงัหวดั 

“ผูอ้นุญำต” หมำยควำมว่ำ อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมำย 
“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรฆำ่สตัว์ 
“อธบิด”ี หมำยควำมว่ำ อธบิดกีรมปศุสตัว์ 
“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอี ำนำจออกกฎกระทรวงและ
ประกำศเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ เวน้แต่กำรออกกฎกระทรวงก ำหนดอำกร
และค่ำธรรมเนียมไม่เกนิอตัรำทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ รวมทัง้กำรลดหรอืยกเวน้อำกรและ
ค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบญัญตันิี้ ให้เป็นอ ำนำจของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และกำรออกประกำศตำมมำตรำ ๔๒ 
ใหเ้ป็นอ ำนำจของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย  

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

หมวด ๓ 

กำรฆำ่สตัวเ์พื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ 
   

 

มำตรำ ๓๐  ใหผู้บ้รหิำรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่งตัง้พนักงำนตรวจโรคสตัว์ 
ส ำหรบัโรงฆ่ำสตัว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ทีต่ัง้อยู่ภำยในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
นัน้ เว้นแต่โรงฆ่ำสตัว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์เพื่อกำรส่งออกด้วย ให้อธบิดเีป็นผู้แต่งตัง้
พนักงำนตรวจโรคสตัว ์

กำรแต่งตัง้พนักงำนตรวจโรคสตัว์ตำมวรรคหนึ่ง ต้องแต่งตัง้จำกบุคคลผูป้ระกอบ
วชิำชพีกำรสตัวแพทยห์รอืบุคคลซึ่งผ่ำนกำรศกึษำอบรมดำ้นกำรตรวจโรคสตัวแ์ละกำรตรวจ
เน้ือสตัว์ตำมหลกัสูตรที่กรมปศุสตัว์หรือสตัวแพทยสภำให้กำรรับรอง และบุคคลทัง้สอง
ประเภทดงักล่ำวตอ้งไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนไวก้บักรมปศุสตัว์ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๕๐ 

มำตรำ ๓๑  ผู้ใดประสงค์จะฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ ให้แจ้งชนิดและ
จ ำนวนสตัว์ที่จะฆ่ำ แหล่งที่มำของสตัว์ที่จะฆ่ำ วนัและเวลำที่จะฆ่ำสตัว์ และชื่อของโรงฆ่ำ
สตัวต์่อพนักงำนทอ้งถิน่และเสยีอำกรกำรฆ่ำสตัวต์ำมอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง และหำก
เป็นกรณีกำรฆำ่สตัวเ์พื่อกำรส่งออกดว้ยใหแ้จง้ต่อพนักงำนเจำ้หน้ำที ่

เมื่อได้เสยีอำกรกำรฆ่ำสตัว์ตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงำนท้องถิ่นออกหลกัฐำน
กำรรบัแจ้งเป็นหนังสอืให้แก่ผู้ซึ่งแจ้งควำมประสงค์ตำมวรรคหนึ่ง โดยต้องก ำหนดจ ำนวน
สตัว ์แหล่งทีม่ำของสตัวท์ีจ่ะฆำ่ วนัและเวลำในกำรฆำ่สตัว ์เวน้แต่กำรฆำ่สตัวเ์พื่อกำรส่งออก
ดว้ย ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีอ่อกหลกัฐำนกำรรบัแจง้ 

กำรแจง้กำรฆ่ำสตัวแ์ละกำรออกหลกัฐำนกำรรบัแจง้ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้
เป็นไปตำมแบบหลกัเกณฑ์ และวธิกีำรทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ำหนด
โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๓๒  ผูท้ีเ่สยีอำกรกำรฆ่ำสตัว์ตำมมำตรำ ๓๑ วรรคหนึ่งแล้ว ตอ้งน ำสตัว์ไป
ยงัโรงพกัสตัว ์และจะตอ้งฆำ่สตัวน์ัน้ตำมหลกัฐำนกำรรบัแจง้ทีพ่นักงำนทอ้งถิน่หรอืพนักงำน
เจำ้หน้ำทีอ่อกใหต้ำมมำตรำ ๓๑ วรรคสอง 

 

มำตรำ ๓๓  ห้ำมมใิห้ผู้ใดน ำสตัว์ออกจำกโรงฆ่ำสตัว์หรือโรงพกัสตัว์ เว้นแต่จะ
ไดร้บัอนุญำตจำกพนักงำนตรวจโรคสตัว ์

 

มำตรำ ๓๔  ใหพ้นักงำนตรวจโรคสตัวท์ ำกำรตรวจโรคสตัวก์่อนกำรฆ่ำสตัว ์และใน
กรณีทีพ่นักงำนตรวจโรคสตัวม์เีหตุอนัควรสงสยัว่ำสตัวท์ีจ่ะฆำ่นัน้เป็นโรค หรอืมสีำรตกคำ้ง
ที่เป็นอนัตรำยต่อผู้บรโิภค หรอืมลีกัษณะไม่เหมำะสมที่จะใชเ้นื้อสตัว์นัน้เป็นอำหำร  ทัง้นี้ 
ตำมทีอ่ธบิดกี ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ ใหพ้นักงำนตรวจโรคสตัว์มอี ำนำจสัง่
งดกำรฆำ่สตัวแ์ละแยกสตัวน์ัน้ไวเ้พื่อตรวจพสิจูน์ได ้

ในกรณีที่ได้ท ำกำรตรวจพิสูจน์แล้วพบว่ำสัตว์ที่จะฆ่ำนัน้ไม่เป็นโรค ไม่มีสำร
ตกค้ำงที่เป็นอนัตรำยต่อผู้บรโิภค หรอืมคีวำมเหมำะสมที่จะใช้เนื้อสตัว์นัน้เป็นอำหำร ให้
พนักงำนตรวจโรคสตัวม์คี ำสัง่ใหฆ้ำ่สตัวน์ัน้ได ้

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๕๑ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำสตัว์ที่จะฆ่ำนัน้เป็นโรค หรือมีสำรตกค้ำงที่เป็นอนัตรำยต่อ
ผูบ้รโิภคหรอืมลีกัษณะไม่เหมำะสมทีจ่ะใชเ้นื้อสตัวน์ัน้เป็นอำหำร ใหพ้นักงำนตรวจโรคสตัว์มี
ค ำสัง่งดกำรฆ่ำสตัวแ์ละแจง้ต่อพนักงำนทอ้งถิน่หรอืพนักงำนเจำ้หน้ำที ่แลว้แต่กรณี เพื่อคนื
เงนิอำกรกำรฆำ่สตัวแ์ก่ผูท้ีป่ระสงคจ์ะฆำ่สตัวน์ัน้ 

ในกรณีที่เกิดโรคระบำดหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำสตัว์ที่จะฆ่ำเป็นโรคระบำด ให้
พนักงำนตรวจโรคสตัวป์ฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยโรคระบำดสตัว์ 

กำรตรวจโรคและกำรตรวจพสิูจน์ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขที่
อธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๕๒  เมื่อได้ฆ่ำสตัว์แล้ว ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำเนื้อสตัว์ออกจำกโรงฆ่ำสัตว์
ก่อนทีพ่นักงำนตรวจโรคสตัวจ์ะรบัรองใหจ้ ำหน่ำยเนื้อสตัวน์ัน้ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำสัตว์ที่ฆ่ำนัน้เป็นโรค หรือมีสำรตกค้ำงที่เป็นอันตรำยต่อ
ผูบ้รโิภค หรอืมลีกัษณะไม่เหมำะสมทีจ่ะใชเ้นื้อสตัว์นัน้เป็นอำหำรตำมทีอ่ธบิดปีระกำศตำม
มำตรำ ๓๔ วรรคหนึ่ง ให้พนักงำนตรวจโรคสตัว์มีอ ำนำจท ำลำยเนื้อสตัว์นัน้ทัง้หมดหรอื
บำงส่วน หรอืสัง่ใหจ้ดัท ำใหเ้ป็นเนื้อสตัวท์ีเ่หมำะสมส ำหรบักำรบรโิภคก่อนได้ 

กำรรบัรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขที่
อธบิดกี ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๓๖  ผูใ้ดประสงค์จะจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ของสตัว์ที่ตำยโดยมไิดถู้กฆ่ำ ใหน้ ำ
เนื้อสตัวน์ัน้ซึ่งอยู่ในสภำพทีย่งัมไิดช้ ำแหละและตดัแต่งเนื้อสตัวไ์ปใหพ้นักงำนตรวจโรคสตัว์
ตรวจ หรือในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำเน้ือสตัว์ไปให้พนักงำนตรวจโรคสตัว์ตรวจได้ จะขอให้

 
๒ เมื่อมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบญัญัตคิวบคุมฆ่ำสตัว์และจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ฯ ไม่ได้ระบุให้

อำกรกำรฆ่ำสตัว์ และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ เป็นรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด จึงต้องไป
พจิำรณำจำกพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ก ำหนดเกี่ยวกบั
รำยได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ไวโ้ดยเฉพำะ โดยมำตรำ ๗๔ ได้ก ำหนดว่ำ ผลประโยชน์อื่นอนั
เกิดจำกกำร ฆ่ ำสัต ว์ ใน เ ขตองค์ก ำรบริห ำรส่ วนต ำบล ใด  ก็ ให้ เ ป็น ร ำยได้ขอ ง เ ขตนั ้น  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๑๒/๒๕๕๑) 

รำยได้จำกอำกรกำรฆ่ำสตัว์และผลประโยชน์อื่นอนัเกี่ยวเนื่องจำกกำรฆ่ำสตัว์เป็นรำยได้ที่
เทศบำลจัดเก็บจำกกำรฆ่ำสัตว์ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของเทศบำลนัน้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๗๗/๒๕๕๐) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๕๒ 

พนักงำนตรวจโรคสตัว์ไปตรวจเนื้อสตัว์นัน้ก็ได้  ทัง้นี้ ต้องเสยีค่ำธรรมเนียมกำรรบัรองให้
จ ำหน่ำยเนื้อสตัวต์ำมอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรตรวจเนื้อสตัวข์องสตัวท์ีต่ำยโดยมไิดถู้กฆำ่ และกำรรบัรองใหจ้ ำหน่ำยเนื้อสตัว์
ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีก ำหนดโดยประกำศใน 

รำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๓๗  หำ้มมใิหผู้ใ้ดช ำแหละและตดัแต่งเนื้อสตัว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ที่
มไิดร้บักำรรบัรองใหจ้ ำหน่ำยเนื้อสตัวต์ำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๓๘  หำ้มมใิหผู้ใ้ดจ ำหน่ำยเนื้อสตัวท์ีม่ไิดร้บักำรรบัรองใหจ้ ำหน่ำยเนื้อสตัว์
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๓๙  หำ้มมใิหผู้ใ้ดฆำ่สตัวน์อกโรงฆำ่สตัวเ์พื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ 
ในกรณีทีป่รำกฏว่ำทอ้งทีใ่ดไม่มโีรงฆ่ำสตัว์ หรอืกรณีทีม่เีหตุผลสมควรเป็นพเิศษ 

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรอำจประกำศก ำหนดสถำนทีฆ่่ำสตัว์
เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์นอกโรงฆ่ำสตัว์เป็นครัง้ครำว และมใิห้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้
บงัคบั 

ใหน้ ำบทบญัญตัมิำตรำ ๓๑ และมำตรำ ๓๔ มำใชบ้งัคบักบักำรฆ่ำสตัวน์อกโรงฆำ่
สตัวเ์พื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสตัวต์ำมมำตรำนี้โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๐  เมื่อได้ฆ่ำสตัว์นอกโรงฆ่ำสตัว์ตำมมำตรำ ๓๙ แล้ว ห้ำมมใิห้ผู้ใดน ำ
เนื้อสตัว์ออกจำกสถำนทีท่ีท่ ำกำรฆ่ำสตัว์ก่อนทีพ่นักงำนตรวจโรคสตัว์จะรบัรองใหจ้ ำหน่ำย
เนื้อสตัวน์ัน้แลว้ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำสัตว์ที่ฆ่ำนัน้เป็นโรค หรือมีสำรตกค้ำงที่เป็นอันตรำยต่อ
ผูบ้รโิภค หรอืมลีกัษณะไม่เหมำะสมทีจ่ะใชเ้นื้อสตัว์นัน้เป็นอำหำรตำมทีอ่ธบิดปีระกำศตำม
มำตรำ ๓๔ วรรคหนึ่ง ให้พนักงำนตรวจโรคสตัว์มีอ ำนำจท ำลำยเนื้อสตัว์นัน้ทัง้หมดหรอื
บำงส่วน หรอืสัง่ใหจ้ดัท ำใหเ้ป็นเนื้อสตัวท์ีเ่หมำะสมส ำหรบักำรบรโิภคก่อนได้ 

เจ้ำของสตัว์ทีแ่จง้กำรฆ่ำสตัว์นอกโรงฆ่ำสตัว์ต้องเสยีค่ำธรรมเนียมกำรรบัรองให้
จ ำหน่ำยเนื้อสตัวต์ำมอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่ำนอกโรงฆ่ำสัตว์ ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๕๓ 

 

มำตรำ ๔๑  ใหผู้ท้ีแ่จง้ควำมประสงคจ์ะฆำ่สตัวเ์พื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสตัวต์ำมมำตรำ 
๓๑ วรรคหนึ่ง ผู้ที่แจ้งควำมประสงค์จะจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ของสตัว์ที่ตำยโดยมไิด้ถูกฆ่ำ
ตำมมำตรำ ๓๖ วรรคหนึ่ง และผูท้ีแ่จง้ควำมประสงค์จะฆ่ำสตัว์นอกโรงฆ่ำสตัว์เพื่อกำร
จ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ในทอ้งทีต่ำมประกำศทีอ่อกตำมมำตรำ ๓๙ วรรคสอง เสยีค่ำเบี้ยเลี้ยง 
ค่ำพำหนะ และค่ำใชจ้่ำยของพนักงำนตรวจโรคสตัว์ 

อตัรำ กำรช ำระ และกำรเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยของ
พนักงำนตรวจโรคสตัว์ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขที่
อธบิดกี ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงกำรคลงัโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๔๒  กำรช ำระอำกรกำรฆ่ำสตัว์ กำรคนืเงนิอำกรกำรฆ่ำสตัว์ และกำร
ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรรบัรองใหจ้ ำหน่ำยเนื้อสตัว ์ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และ
เงือ่นไขทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๔๓  อำกรกำรฆำ่สตัว ์และค่ำธรรมเนียมกำรรบัรองใหจ้ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ 
ที่เรียกเก็บตำมพระรำชบญัญตัินี้ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็น
รำยไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๕๔ 

อตัรำอำกรและค่ำธรรมเนยีม 
   

 
(๑) อำกรกำรฆำ่สตัว ์

(ก) โค  ตวัละ  ๒๐  บำท 
(ข) กระบอื  ตวัละ  ๒๕  บำท 
(ค) สุกรหรอืนกกระจอกเทศ  ตวัละ  ๑๕  บำท 
(ง) สุกรทีม่นี ้ำหนักต ่ำกว่ำ ๒๒.๕ กโิลกรมั  ตวัละ  ๑๐  บำท 
(จ) แพะหรอืแกะ  ตวัละ  ๑๐  บำท 
(ฉ) ไก่ เป็ด หรอืห่ำน  ตวัละ ๒ ๐ 

 สตำงค ์
(ช) สตัวอ์ื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  ตวัละ  ๒๐  บำท 

(๒) ค่ำธรรมเนียมกำรรบัรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ของสตัว์ที่ตำยโดยมไิด้ถูกฆ่ำหรอืฆ่ำ
นอกโรงฆำ่สตัว ์

(ก) โค  ตวัละ  ๒๐  บำท 
(ข) กระบอื  ตวัละ  ๒๕  บำท 
(ค) สุกรหรอืนกกระจอกเทศ  ตวัละ  ๑๕  บำท 
(ง) สุกรทีม่นี ้ำหนักต ่ำกว่ำ ๒๒.๕ กโิลกรมั  ตวัละ  ๑๐  บำท 
(จ) แพะหรอืแกะ  ตวัละ  ๑๐  บำท 
(ฉ) ไก่ เป็ด หรอืห่ำน  ตวัละ ๒ ๐ 

 สตำงค ์
(ช) สตัวอ์ื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  ตวัละ  ๒๐  บำท 

(๓) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
(ก) ใบอนุญำต  ฉบบัละ ๕๐๐  บำท 
(ข) กำรต่ออำยุใบอนุญำต  ครัง้ละเท่ำกบัค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 

(ค) กำรโอนใบอนุญำต  ครัง้ละกึง่หนึ่งของค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต 

(ง) ใบแทนใบอนุญำต  ฉบบัละ ๑๐๐  บำท 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  รำยไดท้อ้งถิน่ 
 

  

๓๕๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมำยว่ำดว้ย
กำรควบคุมกำรฆ่ำสตัว์และจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ซึ่งใช้บงัคบัมำตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มี
สำระส ำคญัและรำยละเอ ียดบำงประกำรไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
โดยเฉพำะหลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำอนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรฆำ่สตัวท์ีย่งัขำดเอกภำพ 
ระบบกำรควบคุมและตรวจสอบสุขอนำมยัในกระบวนกำรฆ่ำสตัว์ยงัไม่ไดม้ำตรฐำนและ
ไม่ครอบคลุมถงึกระบวนกำรขนส่งเนื้อสตัว ์ ดงันัน้ เพื่อก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรอนุญำตให้
มเีอกภำพโดยใหห้น่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งมส่ีวนร่วมในกำรพจิำรณำอนุญำตตัง้แต่ต้น และ
สรำ้งระบบกำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพในกระบวนกำรฆ่ำสตัว์และกำรขนส่งเนื้อสตัว์ 
รวมถึงกำรช ำแหละและตดัแต่งเนื้อสตัว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยใหไ้ดม้ำตรฐำนยิง่ขึน้ และเพื่อ
สร้ำงควำมปลอดภยัด้ำนอำหำรอนัเป็นกำรคุ้มครองผูบ้รโิภคใหไ้ดบ้รโิภคเนื้อสตัว์ทีถู่ก
สุขอนำมยั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 



 

๓๕๖ 

ค ำอธิบำย 
กำรเลือกตัง้ท้องถ่ิน 

 
การเลือกตัง้ในประเทศไทยมี ๒ ระดับ คือ การเลือกตัง้ระดับประเทศ  

และการเลอืกตัง้ระดบัท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของการเลอืกตัง้ระดบัท้องถิน่นัน้ รฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔ บัญญัติให้คณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้เป็นผู้จดัหรือด าเนินการให้มกีารเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นและควบคุมดูแลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นและผู้บรหิารท้องถิ่นให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมาตรา ๒๕๒ บญัญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจาก 
การเลือกตัง้ และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตัง้หรือมาจากความเห็นชอบ 
ของสภาทอ้งถิน่หรอืในกรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ จะใหม้าโดยวธิอีืน่
ก็ได้  แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย  ทัง้นี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตัง้และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ และหลักเกณฑ์ 
และวิธกีารเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บญัญตัซิึ่งต้องค านึงถงึเจตนารมณ์ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติตามแนวทางที่
บญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญดว้ย จงึไดม้กีารปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภา
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ คอื ยกเลกิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบญัญตัิของ
รฐัธรรมนูญดงักล่าว โดยพระราชบญัญตัิการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ดังนัน้ รายละเอียดในการก าหนดเขตเลือกตัง้ หน่วยเลือกตัง้  
และที่เลอืกตัง้การด าเนินการเลอืกตัง้ ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้และบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้และวธิกีารหาเสียงเลือกตัง้ของผู้สมคัรรบั
เลอืกตัง้ การออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนนเลอืกตัง้และการประกาศผลการเลอืกตัง้ 
การด าเนินการตรวจสอบการเลือกตัง้ จึงเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติ 
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดงักล่าว 

นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารปรบัปรุงปรบัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ โดยยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลือกตัง้  พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่ องจากบทบัญญัติของรัฐธรรม นูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้  เพื่อให้มีคณะกรรมการการเลือกตัง้ปฏิบัติห น้าที่  



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๕๗ 

ตามบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และตามกฎหมายที่ก าหนดให้ 
เป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 
การเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ก่อนรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
แต่เดมิการเลอืกตัง้ระดบัท้องถิ่นจะเป็นไปตามลกัษณะโครงสร้างขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ก ล่าวคือ  เดิมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะประกอบดว้ย สภาทอ้งถิน่และคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ โดยคณะผู้บรหิารทอ้งถิน่มาจาก
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัเลอืกมาจากสภาทอ้งถิน่ใหด้ ารงต าแหน่งคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตัง้จึงมีเฉพาะการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีรัฐ 
(กระทรวงมหาดไทย) เป็นผูด้ าเนินการจดัใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่ แต่ต่อมา
ได้มแีนวความคดิว่าฝ่ายบรหิารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นควรแยกเป็นอิสระจาก
ฝ่ายนิตบิญัญตัหิรอืสภาทอ้งถิน่ จงึไดม้แีนวคดิใหม้กีารเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่โดยตรงขึน้ 
ซึ่งไดน้ ามาใชก้บัการเลอืกตัง้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จงึได้มกีฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชกิสภากรุงเทพมหานครและผูว้่าราชการกรุงเทมหานคร ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓  
มกีารประกาศใชก้ฎหมายเทศบาลฉบบัใหม่ ท าให้เทศบาลซึ่งเป็นการปกครองท้องถิน่
รูปแบบทัว่ไปที่มีอยู่ในทุกจงัหวดัได้เริ่มทดลองใช้ระบบการเลือกตัง้ผู้บริหารท้องถิ่น
โดยตรง และมกีารเลอืกตัง้ผู้บรหิารท้องถิ่นโดยตรงจรงิเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และเรยีกระบบการเลอืกตัง้ผู้บรหิารท้องถิ่นโดยตรงในเทศบาลว่า เทศบาลในรูปแบบ
นายกเทศมนตรี ในขณะที่ เทศบาลในรูปแบบเดิมเรียกว่า เทศบาลใน รูปแบบ 
คณะเทศมนตร ีต่อมาภายหลงัไดม้กีารแกไ้ขกฎหมายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อกีหลายฉบบั 
หลายรูปแบบในปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้หมด 
ของไทยใช้ระบบการเลอืกตัง้ผู้บรหิารทอ้งถิ่นโดยตรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั องค์การบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมอืงพทัยา 
ดังนัน้ นับตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกรปูแบบของไทย ก าหนดใหใ้ชว้ธิกีารเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่โดยตรงแลว้ทัง้สิ้น 
 

ส าหรับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั ้งและหน่วยงานที่รับผิดชอบใน 
การด าเนินการเลือกตัง้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เดิมนัน้ กฎหมายเกี่ยวกบั 
การเลอืกตัง้จะมไิดร้วมอยู่ในฉบบัเดยีวกนัเหมอืนกฎหมายเกี่ยวกบัการเลอืกตัง้สมาชกิ  
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากแต่มีกฎหมายว่าด้วย  
การเลือกตัง้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท เช่น กฎหมายว่าด้วย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2


ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๕๘ 

การเลือกตัง้สมาชิกสภาจังหวัด กฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาล  
หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตัง้ ได้แก่ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ กระทรวงมหาดไทย  
แต่ต่อมาเมื่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ใชบ้งัคบั นอกจาก
ไดบ้ญัญตัใิหก้ารเลอืกตัง้เป็นหน้าทีข่องชนชาวไทยจากเดมิซึ่งถอืเป็นสทิธใินการใชส้ทิธิ
เลือกตัง้ ยงัได้บญัญัติให้มอีงค์กรหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการเลือกตัง้” มีอ านาจ
หน้าที่และรับผิดชอบในการด าเนินการหรือจัดให้มีการเลือกตัง้ รวมถึงควบคุมให้ 
การเลอืกตัง้เป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม ซึ่งรวมไปถึงการเลอืกตัง้ในระดบัท้องถิ่น
ด้วย ท าให้กระทรวงมหาดไทยสิ้นสุดอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการหรือจัดให้มี 
การเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ น และต่อมาก็ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  
ขึ้นเป็นกฎหมายที่ใช้บงัคบักับการเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก่ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น
ทีม่กีฎหมายจดัตัง้แทนกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่
เดิม โดยก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตัง้เข้ามาควบคุมและด าเนินการจดัให้มีการ
เลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม รวมทัง้การใชอ้ านาจต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
เลอืกตัง้ไดต้รงตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และตามทีก่ าหนดไว้
ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๕๙ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร มพีระรำชโองกำรโปรด
เกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
ท้องถิ่นหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

พระรำชบญัญตัินี้มบีทบญัญตัิบำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของ
บุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ และมำตรำ 
๓๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัิใหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลตำม
พระรำชบญัญตันิี้ เพื่อใหก้ำรไดม้ำซึ่งสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่เป็นไปตำมหลกั
ธรรมำภิบำล และเป็นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ ซึ่งกำรตรำพระรำชบญัญตัินี้
สอดคล้องกบัเงื่อนไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย
แลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ใหต้รำพระรำชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค ำแนะน ำและยนิยอม
ของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำตทิ ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๖๐ 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศในรำช 
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เม ืองพ ัทยำ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตัง้  

“สภำท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ สภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั สภำเทศบำล 
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล สภำกรุงเทพมหำนคร สภำเมอืงพทัยำ และสภำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ 

“ผู้บริหำรท้องถิ่น”๒ หมำยควำมว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
นำยกเทศมนตร ีนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นำยก

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๐ ก/หน้ำ ๒๕๘/๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ 
๒ รองนำยกเทศมนตรีตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พุทธศักรำช ๒๔๙๖ ไม่ได้อยู่ใน

ควำมหมำยของค ำว่ำ “ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่” ตำมมำตรำ ๔ เพรำะต ำแหน่งผูบ้รหิำรทอ้งถิน่จะตอ้งมลีกัษณะ
กำรบริหำรงำนที่ เ ป็นคณะตำมที่กฎหมำยก ำหนด แต่กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลของ
นำยกเทศมนตรีและรองนำยกเทศมนตรีตำมพระรำชบัญญัติเทศบำลฯ มีลักษณะแยกจำกกัน  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๑๐/๒๕๕๐) 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง ผู้ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต า บล 
 ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  
ตามที่มีกฎหมายจัดตัง้  รวมถึงคณะผู้ บริหารท้องถิ่น  (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา:  
เร่ืองเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๔๘) 
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เมอืงพทัยำ และผู้บรหิำรท้องถิ่นหรอืคณะผู้บรหิำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมำยจดัตัง้ 

“หวัหน้ำพนักงำนส่วนทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ ปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
ปลดัเทศบำล ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลดักรุงเทพมหำนคร ปลดัเมืองพทัยำ และ
หวัหน้ำพนักงำนหรอืหวัหน้ำขำ้รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำย
จดัตัง้ 

“คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำม
กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“ผู้ตรวจกำรเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ ผู้ตรวจกำรเลือกตัง้ตำมกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัด” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตัง้ประจ ำจังหวัดตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ 

“นำยอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึผูอ้ ำนวยกำรเขตและปลดัอ ำเภอผูเ้ป็นหวัหน้ำ
ประจ ำกิง่อ ำเภอดว้ย 

“เจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภัยประจ ำที่เลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้รบั
แต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“ผู้มีสิทธิเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ ผู้มีสิทธิเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ทอ้งถิน่ 

“ผู้สมัคร” หมำยควำมว่ำ ผู้สมัครรับเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ทอ้งถิน่ 

“ผู้ได้รับเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

“กำรเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ทอ้งถิน่ 

“วนัเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ วนัที่ก ำหนดให้เป็นวนัเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
ท้องถิ่นหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

“เขตเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ ท้องที่ที่ก ำหนดเป็นเขตเลือกตัง้สมำชิกสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 
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“หน่วยเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ ท้องที่ที่ก ำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ท ำกำรออกเสียง
ลงคะแนน ณ ทีเ่ลอืกตัง้ใดทีเ่ลอืกตัง้หนึ่ง 

“ทีเ่ลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ สถำนทีท่ีก่ ำหนดใหท้ ำกำรออกเสยีงลงคะแนน และใหห้มำยควำม
รวมถงึบรเิวณทีก่ ำหนดขึน้โดยรอบทีเ่ลอืกตัง้ดว้ย 

“จงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึกรุงเทพมหำนครดว้ย 

“อ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึเขต และกิง่อ ำเภอดว้ย 

“ต ำบล” หมำยควำมรวมถงึแขวงดว้ย 

“ศำลำกลำงจงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนครดว้ย 

“ทีว่่ำกำรอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึส ำนักงำนเขต และทีว่่ำกำรกิง่อ ำเภอดว้ย 

 

มำตรำ ๕  ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอบหมำยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ร ับผิดชอบกำรจัดกำรเลือกตัง้ กำรจัดกำรเลือกตัง้ให้ด ำเนินกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้จัดกำรเลือกตัง้เอง หรือมอบหมำยให้
หน่วยงำนอื่นของรฐัซึ่งมใิช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดักำรเลอืกตัง้แทน กำรจดักำร
เลอืกตัง้ให้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ เวน้แต่ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิ่น และลูกจำ้งขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้หรือ
หน่วยงำนอื่นของรฐัหรือเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ หรือของ
หน่วยงำนอื่นของรัฐนัน้หรือบุคคลอื่นใด แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ ตำมที่คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ก ำหนด 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคสอง ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหค้วำมช่วยเหลอื
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดักำรเลอืกตัง้ตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอื
หน่วยงำนอื่นของรฐัทีจ่ดักำรเลอืกตัง้รอ้งขอ 

 

มำตรำ ๖  ในกรณีที่พระรำชบญัญตัินี้มไิด้บญัญตัิไว้เป็นประกำรอื่น กำรใดที่
ก ำหนดใหแ้จง้ ยื่น หรอืส่งหนังสอืหรอืเอกสำรใหบุ้คคลใดเป็นกำรเฉพำะ ถ้ำไดแ้จง้ ยื่น 
หรอืส่งหนังสอืหรอืเอกสำรให้บุคคลนัน้ ณ ภูมลิ ำเนำหรอืที่อยู่ทีป่รำกฏตำมหลกัฐำนทำง
ทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร ใหถ้อืว่ำไดแ้จง้ ยื่น หรอืส่งโดยชอบดว้ย
พระรำชบญัญตัินี้แล้ว และในกรณีที่พระรำชบญัญตัินี้บญัญตัใิหป้ระกำศหรอืเผยแพร่ให้
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ประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป ให้ถือว่ำกำรประกำศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศหรอืระบบหรอืวธิกีำรอื่นใดทีป่ระชำชนทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถงึไดโ้ดยสะดวกเป็น
กำรด ำเนินกำรโดยชอบดว้ยพระรำชบญัญตันิี้แลว้ 

ในกรณีที่พระรำชบญัญตัินี ้บญัญตัใิห้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอี ำนำจ
ก ำหนดหรอืมคี ำสัง่เรื่องใด ถ้ำมไิด้บญัญตัิวธิกีำรไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้คณะกรรมกำรกำร
เลือกตัง้ก ำหนดโดยท ำเป็นระเบียบ ประกำศ หรือค ำสัง่ แล้วแต่กรณี และถ้ำระเบียบ 
ประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้ใชบ้งัคบัแก่บุคคลทัว่ไป เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ช้
บงัคบัได้ และให้เผยแพร่ใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไปตำมวรรคหนึ่งด้วย  ทัง้นี้ ถ้ำ
ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ใดมกีำรก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนไว ้คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ตอ้งก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนในแต่ละขัน้ตอนใหช้ดัเจนดว้ย 

 

มำตรำ ๗  กรรมกำรกำรเลือกตัง้ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 
ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัหรอืเจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำร
เลอืกตัง้ รวมทัง้พนักงำนเจำ้หน้ำทีซ่ึ่งปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ หรอืกฎหมำย 
ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ หรอืปฏบิตัติำมค ำสัง่ของศำล
อนัเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัินี้  หำกได้กระท ำโดยสุจรติ ย่อมได้รบัควำม
คุม้ครอง ไม่ตอ้งรบัผดิทัง้ทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรอืทำงปกครอง 

 

มำตรำ ๘  กำรพจิำรณำและมคี ำวนิิจฉัยของศำลอุทธรณ์และศำลอุทธรณ์
ภำคตำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบของทีป่ระชุมใหญ่ศำลฎีกำโดยประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำซึ่งต้องก ำหนดใหก้ำรพจิำรณำเป็นไปโดยรวดเรว็และเทีย่งธรรม  ใน
กำรนี้ อำจก ำหนดใหศ้ำลชัน้ต้นทีม่เีขตอ ำนำจในเขตเลอืกตัง้นัน้เป็นผู้รบัค ำร้องแทนเพื่อ
จดัส่งให้ศำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำควนิิจฉัยหรอือำจใหศ้ำลชัน้ต้นดงักล่ำวเป็นผูไ้ต่
สวนพยำนหลกัฐำนหรอืด ำเนินกำรอื่นทีจ่ ำเป็นแทนศำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำคกไ็ด้ 

กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องศำลอุทธรณ์และศำลอุทธรณ์ภำคเกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ตำม
พระรำชบญัญตันิี้ องคค์ณะผูพ้พิำกษำ ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผูพ้พิำกษำมอบหมำยให้
ปฏิบตัิหน้ำที่ มีสิทธิได้รบัเบี้ยประชุมหรอืค่ำตอบแทน แล้วแต่กรณี ตำมระเบียบที่คณะ
กรรมกำรบรหิำรศำลยุติธรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบรหิำรรำชกำรศำลยุติธรรม
ก ำหนด 
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มำตรำ ๙  ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญัตินี้ และให้มี
อ ำนำจออกระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เพื่อปฏิบตัิกำร
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๑๐  ให้ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ผู้สมคัรได้ไม่เกนิ
จ ำนวนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ทีจ่ะพงึมใีนเขตเลอืกตัง้ 

กำรเลอืกตัง้ ใหใ้ชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

 

มำตรำ ๑๑๓  ใหจ้ดักำรเลอืกตัง้ภำยในสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีส่มำชกิสภำทอ้งถิน่
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ด ำรงต ำแหน่งครบวำระ หรอืภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีส่มำชกิสภำ
ท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรทอ้งถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกครบวำระ เว้นแต่ใน
กรณีของสมำชกิสภำทอ้งถิน่ ถ้ำวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเหลอือยู่ไม่ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั
จะไม่จดักำรเลอืกตัง้กไ็ด ้

ในกรณีเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้สมำชกิภำพของผู้
ได้รบัเลอืกตัง้เริม่นับแต่วนัเลอืกตัง้ และให้ผู ้นัน้อยู่ในต ำแหน่งได้เพยีงเท่ำอำยุของ
สภำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่หลอือยู่ 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้อำจมคี ำสัง่ให้ย่นหรือขยำยระยะเวลำให้มีกำรจดักำร
เลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่งไดต้ำมควำมจ ำเป็นเมื่อมพีฤตกิำรณ์พเิศษ โดยตอ้งระบุเหตุผลกำร
มคี ำสัง่ดงักล่ำวดว้ย 

 

มำตรำ ๑๒  เมื่อมกีรณีทีต่้องมกีำรเลอืกตัง้ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำมมำตรำ ๒๕ โดยควำมเหน็ชอบของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจงัหวดั ประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ ซึง่อย่ำงน้อยตอ้งมกีำรก ำหนดเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

 
๓ แม้ศำลปกครองได้มีค ำพิพำกษำให้เพิกถอนค ำสัง่ที่ส ัง่ให้ นำย ศ. สิ้นสุดสมำชิกภำพ

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวนัที่ค ำสัง่ดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ  
แต่ค ำพพิำกษำดงักล่ำวกไ็ม่กระทบกำรเลอืกตัง้แทนต ำแหน่งทีว่่ำงทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปโดยชอบก่อนที่ศำล
มคี ำพพิำกษำได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๕/๒๕๕๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๖๕ 

(๑) วนัเลอืกตัง้ 

(๒) วนัรบัสมคัรเลือกตัง้ ซึ่งต้องให้มกีำรเริ่มรบัสมคัรไม่เกินสิบวนันับแต่วนั
ประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ และตอ้งก ำหนดวนัรบัสมคัรไม่น้อยกว่ำหำ้วนั 

(๓) สถำนทีร่บัสมคัรเลอืกตัง้ 

(๔) จ ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นที่จะมีกำรเลือกตัง้ในแต่ละเขตเลือกตัง้หรือ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ในเขตเลอืกตัง้ 

(๕) จ ำนวนเขตเลอืกตัง้ ซึ่งต้องมรีำยละเอยีดเกี่ยวกบัอ ำเภอหรอืต ำบลหรอืเขต
ทอ้งทีท่ีอ่ยู่ภำยในเขตเลอืกตัง้ 

(๖) หลกัฐำนกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

กำรก ำหนดตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

ประกำศตำมวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ และ
สถำนทีอ่ื่นตำมทีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เหน็สมควร 

 

มำตรำ ๑๓  ใหผู้อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีน
รำษฎรมหีน้ำที่จดัท ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้จำกทะเบยีน
รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ใหถู้กตอ้งตำมควำมจรงิ 

 

มำตรำ ๑๔๔  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๗๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรบัผิดชอบใน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ทัง้หมด เว้นแต่ค่ำใช้จ่ำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้แ ละ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 

 
๔ กำรแต่ งตั ้งคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวน หรือชุดป้องปรำมและหำข่ ำว  

หรือคณะอนุกรรมกำรไต่สวนค ำร้องคัดค้ำนนัน้ มิได้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเลือกตัง้ตำมมำตรำ ๑๐  
แต่เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรเลือกตัง้อันเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำมมำตรำ ๙๖  
และมำตรำ ๑๐๕ คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้จึงต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรแต่งตัง้
คณะอนุกรรมกำรดงักล่ำว (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๒/๒๕๔๘) 

ค่ำตอบแทนของคณะอนุกรรมกำรสบืสวนสอบสวน คณะอนุกรรมกำรไต่สวน และชุดป้องปรำม
และหำข่ำวเป็นค่ ำใช้จ่ ำยในกำรควบคุมกำรเลือกตั ้ง เป็นหน้ำที่ โดยตรงของคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตัง้ ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ตำมมำตรำ ๑๐ คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้จึงต้องรบัผดิชอบ
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๙๓/๒๕๔๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๖๖ 

ในกรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดมรีำยได้ไม่เพยีงพอส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกำร
เลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหค้ณะรฐัมนตรพีจิำรณำจดัสรรเงนิอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
นัน้ตำมควำมจ ำเป็น 

 

มำตรำ ๑๕  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเลือกตัง้ตำมพระรำชบญัญัตินี้เป็นไปด้วยควำม
เรยีบรอ้ย สุจรติ และเทีย่งธรรม นอกจำกหน้ำทีแ่ละอ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมที่
บญัญตัิไว้ในรฐัธรรมนูญและกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอี ำนำจออกระเบยีบเกีย่วกบัวธิกีำรและระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินกำรในเรื่องใด ๆ ไดเ้ท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตัินี้  ทัง้นี้ ระเบยีบ
ดงักล่ำวต้องไม่มผีลเป็นกำรตดัสทิธหิรอืลงโทษบุคคลใดและเมื่อประกำศในรำช 
กจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มำตรำ ๑๖  ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้สัง่ ให้มีกำรเลือกตัง้
ใหม่ ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอี ำนำจออกประกำศใหย้่นหรอืขยำยระยะเวลำ หรอืงด
เวน้กำรด ำเนินกำรทีเ่กี่ยวกบักำรเลอืกตัง้ตำมทีบ่ญัญตัใินพระรำชบญัญตันิี้เฉพำะในกำร
เลอืกตัง้นัน้เพื่อใหเ้หมำะสมแก่กำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้ใหม่ใหเ้ป็นไปโดยรวดเรว็ สุจรติ 
และเทีย่งธรรมได ้

 

มำตรำ ๑๗  ในกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดตำมพระรำชบญัญัตินี้ เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่ำผลกำรเลือกตัง้ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
ใหป้ระกำศผลกำรเลอืกตัง้นัน้ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัเลอืกตัง้ 

ในกรณีมีเหตุอนัควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตัง้มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ไม่ว่ำจะมผีู้ร้องเรยีนกล่ำวโทษหรอืไม่ ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ด ำเนินกำรสบืสวน
หรอืไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกำศผลกำรเลอืกตัง้ หรอืจดัให้มกีำรเลอืกตัง้ใหม่ หรอื
ด ำเนินกำรอื่นทีจ่ ำเป็น แลว้แต่กรณี โดยเรว็ แต่ตอ้งไม่ชำ้กว่ำหกสบิวนันับแต่วนัเลอืกตัง้ 

ในกรณีตำมวรรคสอง ถ้ำเป็นกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่น เมื่อมีกำรประกำศผลกำร
เลอืกตัง้และมีสมำชิกสภำท้องถิ่นได้รบัเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่ำห้ำคนแล้ว  
หำกมคีวำมจ ำเป็นต้องเรยีกประชุมสภำทอ้งถิ่นนัน้ ใหเ้รยีกประชุมและปฏบิตัหิน้ำที่ได ้โดยใน
ระหว่ำงนัน้ใหถ้อืว่ำสมำชกิสภำทอ้งถิน่นัน้ประกอบดว้ยสมำชกิเท่ำทีม่อียู่ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๖๗ 

กำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นกำรตดัหน้ำที่และ
อ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทีจ่ะด ำเนินกำรสบืสวน ไต่สวน หรอืวนิิจฉัย เมื่อมี
เหตุอนัควรสงสยัว่ำกำรเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม 

 

มำตรำ ๑๘  ในกรณีที่มกีำรสัง่หรือค ำวนิิจฉัยให้ผู ้บรหิำรท้องถิ่น ประธำน
หรือรองประธำนสภำทอ้งถิน่ หรอืสมำชกิสภำทอ้งถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งไม่ว่ำดว้ยเหตุใด 
เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไดด้ ำเนินกำรใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่หรอืเลอืกตัง้แทนต ำแหน่ง
ที่ว่ำงแล้ว แม้ภำยหลงัศำลจะมีค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่ว่ำค ำสัง่หรือค ำวินิจฉัยให้พ้นจำก
ต ำแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ ค ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ของศำลดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่อกำร
เลอืกตัง้ทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไดด้ ำเนินกำรไปแลว้ 

 

หมวด ๒ 

เขตเลอืกตัง้ หน่วยเลอืกตัง้ และทีเ่ลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๑๙  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๒๐ กำรก ำหนดเขตเลือกตัง้ส ำหรับกำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร ใหถ้อืเขตเป็นเขตเลอืกตัง้ ถำ้เขต
ใดมจี ำนวนรำษฎรตำมหลกัฐำนกำรทะเบยีนรำษฎรทีป่ระกำศในปีสุดทำ้ยก่อนปีทีม่กีำร
เลอืกตัง้เกนิหนึ่งแสนห้ำหมื่นคน ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แบ่งเขตนัน้ออกเป็นเขต
เลอืกตัง้ตำมจ ำนวนสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครทีจ่ะพงึม ีโดยแต่ละเขตเลอืกตัง้ต้องมี
จ ำนวนรำษฎรใกลเ้คยีงกนั 

(๒) กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ให้ถือเขตอ ำเภอเป็นเขต
เลอืกตัง้ ในกรณีทีอ่ ำเภอใดมสีมำชกิไดเ้กนิกว่ำหนึ่งคนใหแ้บ่งเขตอ ำเภอเป็นเขตเลอืกตัง้ เท่ำกบั
จ ำนวนสมำชกิทีจ่ะพงึมใีนอ ำเภอนัน้ 

(๓) กำรเลือกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลต ำบล ให้แบ่งเขตเทศบำลเป็นสองเขต
เลอืกตัง้ กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลเมอืง ใหแ้บ่งเขตเทศบำลเป็นสำมเขตเลอืกตัง้ กำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำเทศบำลนคร หรอืกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเมอืงพทัยำ ใหแ้บ่งเขตเทศบำลหรอื
เขตเมอืงพทัยำเป็นสีเ่ขตเลอืกตัง้ และต้องมจี ำนวนสมำชกิสภำเทศบำลเท่ำกนัทุกเขต
เลอืกตัง้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๖๘ 

(๔) กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ถือเขตหมู่บ้ำนเป็นเขต
เลอืกตัง้ เวน้แต่กฎหมำยว่ำดว้ยสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจะก ำหนดไว้เป็น
อย่ำงอื่น 

(๕) กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้เป็นเขตเลอืกตัง้ เวน้แต่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่นัน้จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๒๐ ในกำรแบ่งเขตเลือกตัง้ ให้จัดให้มีจ ำนวนรำษฎรในแต่ละเขต
เลอืกตัง้ใกล้เคยีงกนัมำกทีสุ่ด และพืน้ทีข่องแต่ละเขตเลอืกตัง้ต้องตดิต่อกนั เวน้แต่ตำม
สภำพพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ำให้ไม่อำจแบ่งเขตเลือกตัง้ให้มีพื้นที่
ตดิต่อกนัได ้จะก ำหนดใหเ้ขตเลอืกตัง้มพีืน้ทีไ่ม่ตดิต่อกนัเท่ำทีจ่ ำเป็นกไ็ด ้

ในกำรก ำหนดเขตเลือกตัง้ จะใช้แนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือ
แม่น ้ำเป็นแนวเขตของเขตเลอืกตัง้กไ็ด ้

กำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๑  เพื่อประโยชน์ในกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๒๐ ใหผู้อ้ ำนวยกำรทะเบยีน
กลำงตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร มหีน้ำทีแ่จง้รำยละเอยีดของจ ำนวนรำษฎร
เป็นรำยจงัหวดั รำยอ ำเภอ รำยต ำบล รำยหมู่บ้ำน รำยเทศบำล รำยองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบล และรำยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทรำบภำยในยี่สบิ
วนันับแต่วนัทีผู่อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงประกำศจ ำนวนรำษฎรทัง้ประเทศ 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเขตจงัหวดั เขตอ ำเภอ เขตต ำบล เขตหมู่บ้ำน เขต
เทศบำล เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ปลดักระทรวงมหำดไทยมหีน้ำที่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ทรำบภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลง 

 

มำตรำ ๒๒  กำรเลือกตัง้ผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่นัน้เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๒๓  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้และทีเ่ลอืกตัง้ทีจ่ะพงึมใีนแต่ละเขตเลอืกตัง้ 
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๓๖๙ 

กำรก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้และที่เลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ให้กระท ำก่อนวนั
เลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำยี่สบิห ้ำวนั โดยให้ท ำเป็นประกำศปิดไว ้ ณ ที่ท ำกำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ และสถำนที่อื่นที่เห็นสมควร รวมทัง้ใหจ้ดัท ำแผนที่สงัเขปแสดง
เขตของหน่วยเลอืกตัง้และทีเ่ลอืกตัง้ไวด้ว้ย 

กำรเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลอืกตัง้หรอืทีเ่ลอืกตัง้ ใหก้ระท ำไดโ้ดย
ประกำศก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสบิวนั เวน้แต่ในกรณีเกดิจลำจล อุทกภยั อคัคภียั เหตุ
สุดวสิยั หรอืเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่นจะประกำศเปลี่ยนแปลงก่อนวนัเลอืกตัง้น้อยกว่ำสบิวนั
ก็ได้ และให้น ำควำมในวรรคสองมำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๒๔  กำรก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๒๓ ให้ค ำนึงถึงควำม
สะดวกในกำรเดนิทำงมำใชส้ทิธเิลอืกตัง้ของรำษฎร ตำมหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้ำนเป็นเขตของหน่วยเลือกตัง้ ในกรณีที่หมู่บ้ำนใดมีผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้จ ำนวนน้อยจะใหร้วมหมู่บำ้นตัง้แตส่องหมูบ่ำ้นขึน้ไปเป็นหน่วยเลอืกตัง้เดยีวกนัก็
ได ้ส ำหรบัในเขตเทศบำล เขตเมอืงพทัยำ เขตกรุงเทพมหำนคร หรอืเขตชุมชนหนำแน่น 
อำจก ำหนดใหใ้ชแ้นวถนน ตรอก ซอย หรอืแยก คลอง หรอืแม่น ้ำเป็นแนวเขตของหน่วย
เลอืกตัง้กไ็ด ้

(๒) ให้ถือเกณฑ์จ ำนวนผู ้มสีทิธเิลอืกตัง้หน่วยเลอืกตัง้ละหนึ่งพนัคนเป็น
ประมำณ แต่ถ ้ำเห ็นว่ำไม่เป็นกำรสะดวกหร ือไม่ปลอดภ ัยในกำรไปลงคะแนน
เลือกตัง้ของผู้มสี ิทธิเลอืกตัง้  จะก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้เพิม่ขึน้โดยใหม้จี ำนวนผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้น้อยกว่ำจ ำนวนดงักล่ำวกไ็ด ้

ทีเ่ลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๒๓ ต้องเป็นสถำนที่ทีป่ระชำชนเขำ้ออกไดส้ะดวกและมี
ป้ำยหรอืเครื่องหมำยอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบรเิวณของทีเ่ลอืกตัง้ตำมลกัษณะของทอ้งที่
และภูมิประเทศไว ้ด ้วย และเพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้หรอืเพื่อควำมปลอดภยัของผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จะก ำหนดทีเ่ลอืกตัง้นอกเขตของหน่วยเลอืกตัง้กไ็ด ้แต่ต้อง
อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัหน่วยเลอืกตัง้นัน้ 

 

หมวด ๓ 

กำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้ 
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๓๗๐ 

 

มำตรำ ๒๕  เมื่อมีกรณีที่ต้องมกีำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บรหิำร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้หวัหน้ำพนักงำนส่วนทอ้งถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้เป็นผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
โดยมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รบัสมคัรเลอืกตัง้ 

(๒) ก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้และทีเ่ลอืกตัง้ 

(๓) แต่งตัง้และจดัอบรมเจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ 

(๔) ตรวจสอบบญัชีรำยชื่อผู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตัง้ และด ำเนินกำรเพิ่มชื่อหร ือ
ถอนชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ 

(๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลงคะแนนเลือกตัง้ กำรนับคะแนนเลือกตัง้ และกำร
ประกำศผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ 

(๖) ด ำเนินกำรอื่นอนัจ ำเป็นเกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ 

กำรด ำเนินกำรตำม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำหัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ใดเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกบัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืมพีฤตกิำรณ์อนัควรเชื่อไดว้่ำอำจ
ก่อให้เกิดควำมไม่ สุจริตหรือเที่ยงธรรมในกำรเลือกตัง้ หรือมีเหตุจ ำเป็นอื่นใด 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้อำจแต่งตั ้งปลัดจังหวัด นำยอ ำเภอ หรือปลัดอ ำเภอ เป็น
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้แทนกไ็ด้ 

เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสำม ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อำจแต่งตัง้หรอืมอบหมำยใหบุ้คคลหรอืคณะ
บุคคลเป็นผูช้่วยเหลอืในกำรปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

กำรด ำ เน ินกำรตำมวรรคหนึ ่งและวรรคสี ่ ให ้เป็นไปตำมระเบยีบที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด ำเนินกำรเลือกตัง้มีหน้ำที่จ ัดหำวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับกำรเลือกตัง้และสนับสนุนกำรจดักำรเลือกตัง้ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 
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๓๗๑ 

มำตรำ ๒๖  ในกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้แต่งตัง้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จำกขำ้รำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐัทีป่ฏบิตัหิน้ำที่
อยู่ในจงัหวดัทีเ่ป็นเขตเลอืกตัง้ หรอืในเขตอ ำเภอทอ้งทีท่ีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้
ตัง้อยู่ โดยจะแต่งตัง้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีม่ภีูมลิ ำเนำอยู่ในเขตจงัหวดัหรอือ ำเภอนัน้ แลว้แต่
กรณี ซึ่งมไิดเ้ป็นขำ้รำชกำรหรอืเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐัจ ำนวนไม่เกนิสองคนดว้ยกไ็ด ้แต่มิ
ใหแ้ต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ หรอืลูกจำ้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เว้นแต่เป็นกำรแต่งตัง้เพื่อท ำหน้ำที่เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรดงักล่ำว 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำรแต่งตัง้ และจ ำนวนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมระเบยีบที่คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ก ำหนด 

กำรแต่งตัง้ตำมวรรคหนึ่ ง คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้จะมอบหมำยให้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเป็นผูล้งนำมในค ำสัง่แต่งตัง้นัน้แทนกไ็ด้ 

 

มำตรำ ๒๗  คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้ ที่เลอืกตัง้ และกำร
แต่งตัง้เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตัง้ของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๒) ตรวจสอบและให้ควำมเห็นชอบบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ และกำรเพิม่
ชื่อหรอืถอนชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

(๓) ก ำกับดูแลและอ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ กำรลงคะแนนเลือกตัง้ กำรนับคะแนน
เลอืกตัง้ และกำรประกำศผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ 

(๔) ก ำหนดสถำนที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วย
เลอืกตัง้ และรำยงำนผลกำรเลอืกตัง้ต่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 

(๕) ปฏิบตัิกำรใดตำมที่บญัญตัิไว้ในพระรำชบญัญัตินี้หรือกฎหมำยอื่น หรือ
ตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอบหมำย 
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๓๗๒ 

เพื่อประโยชน์ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
จงัหวดัมอี ำนำจแตง่ตัง้หรอืมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรหรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในกำร
ปฏบิตังิำนในกำรเลอืกตัง้ไดต้ำมสมควร 

 

มำตรำ ๒๘  ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำยีส่บิวนั ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้เป็นเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตัง้ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำหำ้คน มหีน้ำทีเ่กีย่วกบักำรออก
เสยีงลงคะแนนในทีเ่ลอืกตัง้และนับคะแนนของหน่วยเลอืกตัง้แต่ละแห่ง 

(๒) เจ้ำหน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้อย่ำงน้อยสองคน เพื่อท ำ
หน้ำที่รกัษำควำมปลอดภัยและสนับสนุนกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้ 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำรแต่งตัง้ กำรฝึกอบรม และกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเจำ้พนักงำน
ผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

ในกรณีที่กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืผู้ตรวจกำร
เลือกตัง้พบเห็นว่ำกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้หรือเจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภยั
ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ผูใ้ดปฏบิตัหิรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำที ่หรอืกระท ำกำรใดทีจ่ะเป็นเหตุท ำ
ให้กำรเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม หรอืเป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย 
ให้แจ้งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเปลี่ยน
กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้หรอืเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ไดต้ำมที่
เหน็สมควร 

 

มำตรำ ๒๙  ก่อนวนัเลอืกตัง้ หำกมกีรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ไม่ครบ
จ ำนวน ให้ผู ้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั ง้
บุคคลตำมมำตรำ ๒๘ เป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ใหไ้ดค้รบจ ำนวน 

ในวนัเลือกตัง้ ถ้ำถึงเวลำเปิดกำรลงคะแนนเลือกตัง้แล้วมกีรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้มำปฏิบตัิหน้ำที่ไม่ครบจ ำนวนแต่มำไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ที่ได้ร ับกำรแต่งตัง้ ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ที ่มำ
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๓๗๓ 

ปฏิบตัิหน้ำที่ดงักล่ำวปฏิบตัิหน้ำที่ได้ และใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ทีม่ำปฏบิตัิ
หน้ำทีอ่ยู่ในขณะนัน้รำยงำนใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อ
แต่งตัง้บุคคลตำมมำตรำ ๒๘ เป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เพิม่เตมิใหค้รบจ ำนวนก่อน
กำรนับคะแนนเลอืกตัง้ 

ในกรณีตำมวรรคสอง หำกไม่มกีรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้มำปฏบิตัิหน้ำที่
เลยหรอืมำแต่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่แต่งตัง้บุคคลตำมมำตรำ ๒๘ เป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เพื่อปฏบิตัหิน้ำที่
ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรแต่งตัง้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ตำม
วรรคสองและวรรคสำม ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๐  เมื่อมีกำรเลือกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้จดัใหข้ำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่หรอืลูกจำ้งขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ช่วยเหลอืและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผูอ้ ำนวยกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใดมีข ้ำรำชกำรหรอืพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นหรอืลูกจำ้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่เพยีงพอในกำรปฏบิตังิำนเกี่ยวกบั
กำรเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจร้องขอต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเพื่อมีค ำสัง่ให้ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร 
หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ซึง่ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ในจงัหวดันัน้ให้
ช่วยเหลอืในกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ได้ 

ใหข้ำ้รำชกำร พนักงำน หรอืลูกจำ้งซึ่งไดร้บัค ำสัง่ตำมวรรคสองมหีน้ำทีป่ฏบิตัิ
ตำมทีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอบหมำย 
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๓๗๔ 

มำตรำ ๓๑  นอกจำกหน้ำที่ตำมที่บญัญัติไว้ในพระรำชบญัญัตินี้หรือตำมที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอบหมำยหรอืสัง่กำร ให้ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั นำยอ ำเภอ 
และพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมี
หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยและควำมปลอดภยัในกำรเลอืกตัง้ 

ใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั หรอืนำยอ ำเภอ จดัใหม้เีจำ้หน้ำที่
รกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยในกำรเลอืกตัง้ตำมทีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่รอ้งขอ 

 

มำตรำ ๓๒  ในกรณีที่มกีำรกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ ให้ผู้พบกำรกระท ำ
ควำมผิดแจ้งต่อพนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจ หรอืเจ ้ำหน้ำที่รกัษำควำมสงบ
เรยีบร้อยในกำรเลอืกตัง้ หรอืเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ 

ถ้ำผู ้พบกำรกระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนผู ้ด ำเนินกำร
เลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๒๘ หรอืเจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมสงบเรยีบร้อยในกำรเลอืกตัง้ ให้
ด ำเนินกำรกล่ำวโทษหรอืด ำเนินกำรตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ 

ในกรณีทีเ่จำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยในกำรเลอืกตัง้หรอืเจำ้หน้ำที่
รกัษำควำมปลอดภยัประจ ำที่เลอืกตัง้ พบกำรกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัินี้ในวนั
เลอืกตัง้ หรอืไดร้บัแจง้โดยมพียำนหลกัฐำนอนัน่ำเชื่อถอื และผูก้ระท ำควำมผดิยงัปรำกฏตวั
อยู่ในบรเิวณที่เลอืกตัง้ ให้เจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมสงบเรยีบร้อยหรอืเจ้ำหน้ำทีร่กัษำควำม
ปลอดภยัประจ ำที่เลอืกตัง้ มอี ำนำจจบักุมและควบคุมตวัผู้กระท ำควำมผดิส่งพนักงำน
สอบสวนด ำเนินกำรต่อไป โดยใหถ้อืว่ำเป็นกรณีพบกำรกระท ำควำมผดิซึง่หน้ำ 

 

มำตรำ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำจงัหวดั ผูส้มคัร ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ 
หรอืเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบร้อยในกำรเลอืกตัง้ แจ้งต่อพนักงำนสอบสวนว่ำมี
กำรกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ หรอืในกรณีทีพ่นักงำนสอบสวนทรำบถงึกำร
กระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหพ้นักงำนสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนทนัทโีดย
ไม่ตอ้งมผีูม้ำรอ้งทุกขห์รอืกล่ำวโทษ 
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๓๗๕ 

มำตรำ  ๓๔   ในกร ณีปรำกฏข้อ เท็ จ จ ริ ง ว่ ำ  ข้ ำ ร ำชกำรกำร เ มือ ง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
เจ้ำหน้ำที่อื่นของรฐักระท ำกำรใด ๆ โดยมชิอบด้วยหน้ำทีแ่ละอ ำนำจอนัเป็นกำรกลัน่
แกล้งผู ้สมคัรใด หรอืด ำเนินกำรใด ๆ ที ่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ หรือกรรมกำรกำรเลือกตัง้ หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำจังหวัด หรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอบหมำย มอี ำนำจสัง่ใหยุ้ตหิรอืระงบักำรกระท ำนัน้ได้ 

ให้กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ที่พบเห็นกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ง มอี ำนำจสัง่ให้
ระงบักำรกระท ำนัน้ไดแ้ลว้รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทรำบ 

 

มำตรำ ๓๕  ในกำรปฏิบตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตัินี้ ให้ผู้ตรวจกำรเลอืกตัง้ 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประธำนกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ เจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภยั
ประจ ำที่เลือกตัง้ และผู้ซึ่งได้รบัแต่งตัง้ให้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัตินี้ เป็นเจ้ำ
พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๓๖  ค่ำตอบแทนของกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นำยอ ำเภอ กรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ และผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้ให้
ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก ำหนดตำม
บญัชคี่ำตอบแทนหรอืมำตรฐำนกลำงในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ก ำหนดไว ้โดยค ำนึงถงึหน้ำที่และอ ำนำจควำมรบัผดิชอบและควำมแตกต่ำงของปรมิำณ
งำนในกำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภทหรอืแต่ละแห่ง 

 

มำตรำ ๓๗  ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เป็นผูร้บัผดิชอบกำรจดัพมิพ์ 
ควบคุมกำรพิมพ์ และก ำหนดวิธีกำรจดัส่งบตัรเลือกตัง้ โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัพมิพ์และกำรจดัส่งบตัรเลอืกตัง้  ทัง้นี้ ตำม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๗๖ 

หมวด ๔ 

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๓๘  บุคคลผูม้คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ เป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

(๑) มีสัญชำติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติ ต้องได้
สญัชำตไิทยมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปี 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปีในวนัเลอืกตัง้ 

(๓) มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนในเขตเลอืกตัง้มำแล้วเป็นเวลำติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ และ 

(๔) คุณสมบตัอิื่นตำมทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนด 

ในกรณีทีม่กีำรยำ้ยทะเบยีนบำ้นออกจำกเขตเลอืกตัง้หนึ่งไปยงัอกีเขตเลอืกตัง้
หนึ่งภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดยีวกนั อนัท ำให้บุคคลมชีื่ ออยู่ในทะเบยีน
บ้ำนในเขตเลอืกตัง้เป็นเวลำติดต่อกนัน้อยกว่ำหนึ่งปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ ให้บุคคลนัน้มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ทีต่นมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นครัง้สุดทำ้ย
เป็นเวลำตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 

 

มำตรำ ๓๙  บุคคลผู้มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ในวนัเลือกตัง้ เป็นบุคคลต้องห้ำมมใิห้ใช้สทิธิ
เลอืกตัง้ 

(๑) เป็นภกิษุ สำมเณร นักพรตหรอืนักบวช 

(๒) อยู่ในระหว่ำงถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่ำคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
(๓) ตอ้งคุมขงัอยู่โดยหมำยของศำลหรอืโดยค ำสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำย 

(๔) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๕) มลีกัษณะอื่นตำมทีก่ฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๐  ในกำรเลอืกตัง้ครัง้ใด ถ้ำผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ไม่อำจไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ได้
เนื่องจำกมเีหตุอนัสมควร ใหแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ต่อบุคคลซึง่คณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ก ำหนดภำยในเจด็วนัก่อนวนัเลอืกตัง้หรอืภำยในเจด็วนันับแต่วนัเลอืกตัง้ แต่
ถ้ำมเีหตุจ ำเป็นไม่อำจแจง้ได้ภำยในเจ็ดวนัก่อนวนัเลอืกตัง้ ให้ด ำเนินกำรแจ้งตำมที่
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๓๗๗ 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนด  ทัง้นี้  กำรแจง้เหตุดงักล่ำวไม่เป็นกำรตดัสทิธทิีผู่น้ัน้
จะไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 

ในกำรแจง้เหตุตำมวรรคหนึ่ง ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ท ำเป็นหนังสอืหรอืโดยวธิกีำร
อื่นเพื่อชี้แจงเหตุดงักล่ำว โดยอำจมอบหมำยให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้แต่งตัง้แทน หรอืจดัส่งหนังสอืชี้แจงเหตุนัน้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน หรอืแจง้โดย
วธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

ในกรณีทีบุ่คคลซึง่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดตำมวรรคหนึ่งพจิำรณำแลว้เหน็
ว่ำ เหตุทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้แจง้นัน้มใิช่เหตุอนัสมควร ใหแ้จง้ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ทรำบภำยในสำมวนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้เหตุ 

ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่ได้รบัแจ้งตำมวรรคสำม มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัเลอืกตัง้ 

กำรแจง้เหตุ วธิกีำรแจง้เหตุทำงอเิลก็ทรอนิกส ์บุคคลทีจ่ะรบัแจง้เหตุ สถำนทีร่บัแจง้
เหตุ กำรพจิำรณำกำรแจ้งเหตุ และกำรอุทธรณ์ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำร
ที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด โดยในกำรก ำหนดดงักล่ำวใหค้ ำนึงถงึกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนด้วย  ในกำรนี้  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนด
รำยละเอยีดของเหตุทีท่ ำใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ไว ้เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรพจิำรณำของบุคคลซึง่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แต่งตัง้ดว้ย 

 

มำตรำ ๔๑  เมื่อครบก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัเลอืกตัง้ ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้แต่งตัง้ตำมมำตรำ ๔๐ วรรคหนึ่ง ประกำศรำยชื่อผูไ้ม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และมไิดแ้จง้
เหตุตำมมำตรำ ๔๐ หรอืแจง้เหตุไวแ้ลว้แต่เหตุนัน้มใิช่เหตุอนัสมควร 

ในกรณีที่ประกำศรำยชื่อตำมวรรคหนึ่งมีควำมผิดพลำดคลำดเคลื่อนจำก
ขอ้เทจ็จรงิ ใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยียื่นค ำรอ้งต่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัหรอืบุคคลซึ่ง
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แต่งตัง้ตำมมำตรำ ๔๐ เพื่อด ำเนินกำรแก้ไข  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๒  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูใ้ดไม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และมไิดแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจ
ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ หรอืแจง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้แลว้แต่เหตุนัน้มใิช่เหตุอนัสมควร 
ผูน้ัน้ถูกจ ำกดัสทิธ ิดงัต่อไปนี้ 
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๓๗๘ 

(๑) สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร หรอืสมำชกิสภำทอ้งถิน่และ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ หรอืสมคัรรบัเลอืกเป็นสมำชกิวุฒสิภำ 

(๒) สมคัรรบัเลอืกเป็นก ำนันและผูใ้หญ่บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครอง
ทอ้งที ่

(๓) เข้ำชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๔) ด ำรงต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืงตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำร
กำรเมอืง และขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำร
รฐัสภำ 

(๕) ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บริหำรท้องถิ่น  เลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้บรหิำรทอ้งถิน่ ประธำนทีป่รกึษำผู้บรหิำรท้องถิน่ ที่ปรกึษำผู้บรหิำร
ทอ้งถิน่ หรอืคณะทีป่รกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

(๖) ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำ
ท้องถิ่น และเลขำนุกำรรองประธำนสภำท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัตัง้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

กำรจ ำกดัสทิธติำมวรรคหนึ่ง ใหม้กี ำหนดเวลำครัง้ละสองปีนับแต่วนัเลอืกตัง้
ครัง้ทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ หำกในกำรเลอืกตัง้ครัง้ต่อไปผู้นัน้ไม่ไปใช้สทิธิ
เลอืกตัง้อีก ให้นับเวลำกำรจ ำกดัสทิธคิรัง้หลงันี้โดยนับจำกวนัที่มไิด้ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ครัง้
ใหม่ และหำกก ำหนดเวลำกำรจ ำกดัสทิธคิรัง้ก่อนยงัเหลอือยู่เท่ำใดใหก้ ำหนดเวลำกำรจ ำกดั
สทิธนิัน้สิน้สุดลง 

 

มำตรำ ๔๓  เมื่อได้มปีระกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้แล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตรวจสอบบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของแต่ละหน่วย
เลือกตัง้จำกบญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ตำมมำตรำ ๑๓ ให้ถูกต้องตำมควำมจริง และ
ประกำศบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไวโ้ดยเปิดเผย ณ ศำลำกลำงจงัหวดัหรอืทีว่่ำกำรอ ำเภอ
ที่ตัง้อยู่ในเขตเลอืกตัง้นัน้ ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ ที่เลอืกตัง้หรอืบริเวณ
ใกล้เคยีงกบัที่เลอืกตัง้ และสถำนที่อื่นที่เห็นสมควรก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำยีส่บิหำ้วนั 
และแจง้รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใหเ้จำ้บำ้นทรำบก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๗๙ 

ในกรณีทีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ำ กำร
จดัท ำบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้มคีวำมผดิพลำด หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่ำมกีำรยำ้ย
บุคคลใดเข้ำมำในทะเบยีนบ้ำนเพื่อประโยชน์ในกำรเลือกตัง้โดยมชิอบ ไม่ว่ำจะพบเหตุ
ดังกล่ำวก่อนหรือหลังกำรประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยเรว็ ถำ้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นเห็นว่ำกรณีดงักล่ำวเป็นควำมจรงิ ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีค ำสัง่ให้แก้ไขหรอืถอนชื่อบุคคลนัน้ออกจำกบัญชรีำยชื่อผู้มสีทิธิ
เลอืกตัง้ได ้

บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีป่ระกำศโดยเปิดเผยตำมวรรคหนึ่ง มใิหร้ะบุเลข
ประจ ำตวัประชำชนของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ส ำหรบับญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีจ่ดัท ำขึ้น
เพื่อประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบผู้มำใช้สิทธิเลือกตัง้ ให้ระบุเลขประจ ำตัว
ประชำชนของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ดว้ย 

 

มำตรำ ๔๔  ผู้มีสิทธิเลือกตัง้หรือเจ้ำบ้ำนผู้ใดเห็นว่ำตนหรือผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้ำนของตนไม่มีชื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผู้มีสิทธเิลือกตัง้ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำ
สบิวนั 

เมื่อผู ้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้รบั
หนังสือตำมวรรคหนึ่งแล้วใหร้บีตรวจสอบหลกัฐำน ถ้ำเห็นว่ำผูแ้จ้งหรอืผูม้ชีื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบ้ำนเป็นผู้มีสทิธเิลอืกตัง้ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ด ำเนินกำรเพิม่ชื่อผูน้ัน้ลงในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้โดยเรว็และแจง้ใหผู้แ้จง้
และเจำ้บำ้นทรำบ แต่ถำ้เหน็ว่ำผูแ้จง้หรอืผูม้ชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นเป็นผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้ 
ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้แ้จง้และเจำ้บ้ำนทรำบ
ภำยในสำมวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอื ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่เหน็ว่ำผูแ้จง้หรอืผูม้ชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ใหม้ี
ค ำสัง่เพิ่มชื่อผู้นัน้ลงในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้และให้แจ้งไปยังผู้อ ำนวยกำรกำร
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๓๘๐ 

เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยเรว็  ในกำรนี้ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นปฏบิตัติำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และแจง้ใหผู้แ้จง้หรอืเจำ้บำ้นทรำบโดยเรว็ 

 

มำตรำ ๔๕  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูใ้ดเหน็ว่ำผูม้ชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
ที่ได้ประกำศตำมมำตรำ ๔๓ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตัง้ ให้มีสิทธิยื่นค ำร้องต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสบิ
วนั เพื่อใหถ้อนชื่อผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้ผูน้ัน้ออกจำกบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่พจิำรณำแล้ว
เหน็ว่ำ ผูม้ชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เป็นผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค ำสัง่ถอนชื่อผู้นัน้ออกจำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้และแจง้ใหผู้ย้ ื่นค ำรอ้งทรำบ ถ้ำผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่เหน็ว่ำผูม้ชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใหร้ำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทัง้แจ้งให้ผูย้ ื่นค ำ
รอ้งทรำบภำยในสำมวนันับแต่วนัไดร้บัค ำร้อง ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เหน็ว่ำผูม้ชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เป็นผูไ้ม่มสีทิธิ
เลือกตัง้ ให้มีค ำสัง่ถอนชื่อผู้นัน้ออกจำกบญัชรีำยชื่อผู้มสีิทธเิลือกตัง้ และให้น ำควำมใน
มำตรำ ๔๔ วรรคสอง มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

ถำ้เจำ้บำ้นผูใ้ดเหน็ว่ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ปรำกฏชื่อบุคคลอื่นซึง่มไิด้มชีื่อ
อยู่ในทะเบยีนบำ้นของตน เมื่อเจำ้บำ้นหรอืผูซ้ึง่เจำ้บำ้นมอบหมำยน ำหลกัฐำนทะเบยีนบ้ำน
มำแสดงใหเ้หน็ว่ำไม่มชีื่อบุคคลนัน้อยู่ในทะเบยีนบ้ำน ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ แล้วแต่กรณี มี
ค ำสัง่ถอนชื่อบุคคลนัน้ออกจำกบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และแจง้ใหเ้จำ้บำ้นหรอืผูซ้ึง่
เจำ้บำ้นมอบหมำยทรำบโดยเรว็ 

กรณีตำมวรรคสองหรือวรรคสำม ถ้ำผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจำกบญัชรีำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้มีหลกัฐำนแสดงว่ำเป็นผู้มีสิทธิเลือกตัง้ และยื่นค ำร้องคดัค้ำนกำรถูกถอนชื่อต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแล้ววนิิจฉัยโดยเร็ว ค ำ
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๓๘๑ 

วินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สุด
ส ำหรบักำรเลอืกตัง้ครัง้นัน้ 

 

มำตรำ ๔๖  ในกรณีที่ศำลมีค ำพิพำกษำให้เพิกถอนสิทธิเลอืกตัง้ของบุคคล
ใด และคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ทรำบค ำพิพำกษำนัน้แล้ว ให้คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้แจง้ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพื่อใหบ้นัทกึไว้ใน
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้แจ้ง
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ด ำเนินกำรบนัทกึหรอืปรบัปรุง
กำรบนัทกึเดมิใหส้อดคลอ้งกบัค ำพพิำกษำทีถ่งึทีสุ่ดนัน้ 

 

มำตรำ ๔๗  ในกรณีที่มีกำรถอนชื่อบุคคลใดออกจำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๔๓ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๔๕ วรรคสองหรอืวรรคสำม หรอืเพิม่ชื่อ
บุคคลใดลงในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๔๔ วรรคสอง หรอืในกรณีทีศ่ำลมี
ค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหเ้พกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของบุคคลใดตำมมำตรำ ๔๖ ใหผู้อ้ ำนวยกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งต่อผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรเพื่อแก้ไขบญัชีรำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตำมมำตรำ 
๑๓ ใหถู้กตอ้งดว้ย 

 

มำตรำ ๔๘  ห้ำมมิให้ผู้ใดด ำเนินกำรย้ำยบุคคลเข้ำมำในทะเบียนบ้ำนเพื่อ
ประโยชน์ในกำรเลอืกตัง้โดยมชิอบ 

กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐำนว่ำเป็นกำรย้ำยบุคคลเข้ำมำในทะเบียนบ้ำนเพื่อ
ประโยชน์ในกำรเลอืกตัง้โดยมชิอบดว้ย เวน้แต่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำแล้ว
เหน็ว่ำเป็นกำรยำ้ยโดยมเีหตุผลอนัสมควร 

(๑) กำรย้ำยบุคคลตัง้แต่หำ้คนขึน้ไปซึ่งไม่มชีื่อสกุลเดยีวกบัเจำ้บ้ำนเขำ้มำใน
ทะเบยีนบ้ำนเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมสีทิธเิลอืกตัง้ที่จะมขีึน้ภำยในสองปีนับแต่วนัทีย่ำ้ย
เขำ้มำในทะเบยีนบำ้น 

(๒) กำรยำ้ยบุคคลเขำ้มำในทะเบยีนบำ้นโดยบุคคลนัน้มไิดอ้ยู่อำศยัจรงิ 

(๓) กำรยำ้ยบุคคลเขำ้มำในทะเบยีนบำ้นโดยมไิดร้บัควำมยนิยอมจำกเจำ้บำ้น 

ควำมในวรรคสอง (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่หน่วยงำนของรฐั สถำนศกึษำ หรอืสถำน
ประกอบกำร หรือสถำนที่อื่นใดที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประกำศก ำหนด ที่ย้ำย
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๓๘๒ 

เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ หรือพนักงำนของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ประกำศก ำหนด เข้ำมำในทะเบียนบ้ำนของตน  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

หมวด ๕ 

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๔๙  บุคคลผูม้คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้เป็นผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(๑) มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

(๒)๕ ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำทอ้งถิน่ต้องมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำยีส่บิหำ้
ปีนับถึงวนัเลือกตัง้ ส ำหรบัผู้มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นผู้บริหำรท้องถิ่นให้มีอำยุตำมที่
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก ำหนด 

(๓)๖ มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมคัรรบั
เลอืกตัง้ในวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้ เป็นเวลำติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวนัสมคัรรบั
เลอืกตัง้ 

(๔) คุณสมบตัอิื่นตำมทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนด 

 

 
๕ มำตรำ ๔๔ (๒) ก ำหนดคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ใหม้อีำยุไม่ต ่ำกว่ำยีส่บิห้ำปี

บรบิูรณ์ แต่เมื่อมกีำรแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในส่วนที่เกีย่วกบัอำยุ
ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจังหวดั นำยกเทศมนตร ีและนำยกองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล ใหผู้ร้บัสมคัรตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิปีบรบิูรณ์ กรณีจงึต้องบงัคบัตำมกฎหมำยทีต่รำขึน้
ใชบ้งัคบัในภำยหลงั (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๗๕/๒๕๔๘) 

๖ ผูส้มคัรตอ้งมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นในเขตทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นเวลำตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งปีนับถึงวนัสมคัร ซึ่งหำกไม่มขี้อเท็จจรงิว่ำผู้สมคัรมสีถำนที่อยู่อนัเป็นแหล่งส ำคญัแตกต่ำงจำก
ทะเบียนบ้ำนแล้ว ทะเบียนบ้ำนก็ใช้เป็นหลักฐำนเบื้องต้นส ำหรบัแสดงถึงภูมิล ำเนำของผู้สมคัรได้  
แต่ถ้ำที่อยู่แตกต่ำงจำกทะเบียนบ้ำน ก็ต้องถือว่ำผู้สมัครมีภูมิล ำเนำตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏนัน้ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๐/๒๕๓๘) 

กำรนับระยะเวลำกำรมภีูมลิ ำเนำของบุคคลเพื่อใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำเทศบำล
ในกรณีที่มกีำรขยำยเขตเทศบำลออกไปนัน้ต้องนับระยะเวลำที่มภีูมลิ ำเนำอยู่ในท้องที่นัน้ก่อนที่จะถูก
รวมเขำ้มำอยู่ในเขตเทศบำลนัน้ดว้ย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๖/๒๕๓๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๘๓ 

มำตรำ ๕๐  บุคคลผู้มลีกัษณะดงัต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ำมมใิหใ้ช้สทิธสิมคัรรบั
เลอืกตัง้ 

(๑) ตดิยำเสพตดิใหโ้ทษ 

(๒) เป็นบุคคลลม้ละลำยหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลำยทุจรติ 

(๓) เป็นเจำ้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิกำรหนังสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนใด ๆ 

(๔) เป็นบุคคลผู้มีลกัษณะต้องห้ำมมใิห้ใช้สิทธเิลือกตัง้ตำมมำตรำ ๓๙ (๑) (๒) 
หรอื (๔) 

(๕) อยู่ระหว่ำงถูกระงบักำรใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกำรชัว่ครำวหรอืถูกเพกิ
ถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(๖) ตอ้งค ำพพิำกษำใหจ้ ำคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมำยของศำล 

(๗) เคยได้รบัโทษจ ำคุกโดยได้พ้นโทษมำยงัไม่ถึงห้ำปีนับถึงวนัเลือกตัง้ 
เว้นแต่ในควำมผดิอนัไดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๘) เคยถูกสัง่ให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรือรฐัวสิำหกิจเพรำะ
ทุจริตต่อหน้ำทีห่รอืถอืว่ำกระท ำกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงรำชกำร 

(๙) เคยต้องค ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ของศำลอนัถงึทีสุ่ดใหท้รพัย์สนิตกเป็นของ
แผ่นดินเพรำะร ่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องค ำพพิำกษำอนัถึงที่สุดให้ลงโทษจ ำคุก
เพรำะกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

(๑๐) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรหรอืต่อต ำแหน่งหน้ำทีใ่นกำรยุตธิรรม หรอืกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ควำมผดิของพนักงำนในองค์กำรหรอืหน่วยงำนของรฐั หรอืควำมผดิเกี่ยวกบัทรพัย์ที่
กระท ำโดยทุจรติตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรกูย้มืเงนิ
ที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพตดิในควำมผดิฐำนเป็นผู้ผลติ น ำเขำ้ 
ส่งออก หรอืผูค้ำ้ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรพนันในควำมผดิฐำนเป็นเจำ้มอืหรอืเจำ้ส ำนัก กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิในควำมผดิฐำนฟอกเงนิ 

(๑๑) เคยต้องค ำพิพำกษำอนัถึงที่สุดว่ำกระท ำกำรอันเป็นกำรทุจริตในกำร
เลอืกตัง้ 

(๑๒) เป็นขำ้รำชกำรซึง่มตี ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ ำ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๘๔ 

(๑๓) เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๑๔) เป็นพนักงำนหรอืล ูกจ ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั 
รฐัวิสำหกิจ หรอืรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ หรอืเป็นเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

(๑๕) เป็นตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งในองคก์รอสิระ 

(๑๖) อยู่ในระหว่ำงตอ้งหำ้มมใิหด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๑๗) เคยพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะศำลฎีกำหรอืศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืงมคี ำพพิำกษำว่ำเป็นผูม้พีฤตกิำรณ์ร ่ำรวยผดิปกต ิหรอืกระท ำ
ควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือจงใจปฏิบตัิหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจขดัต่อบทบญัญตัิแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำง
รำ้ยแรง 

(๑๘) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญตัินี้ ไม่ว่ำจะ
ไดร้บัโทษหรอืไม่ โดยได้พ้นโทษหรอืต้องค ำพพิำกษำมำยงัไม่ถงึห้ำปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ 
แลว้แต่กรณี 

(๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิก
วุฒสิภำ สมำชกิสภำท้องถิ่น หรอืผู้บรหิำรท้องถิ่น ตำมบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี มำยงัไม่ถงึหำ้ปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๒๐) อยู่ในระหว่ำงถูกจ ำกัดสิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บรหิำรท้องถิ่นตำมมำตรำ ๔๒ หรอืตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๒๑) เคยถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้และยงัไม่พ้นห้ำปีนับแต่วนัที่พ้นจำกกำรถูก
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้จนถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๒๒) เป็นผู้สมคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือรบัเลือกเป็น
สมำชกิวุฒสิภำ หรอืเป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เดยีวกนัหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น 

(๒๓) เคยพน้จำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพรำะเหตุมส่ีวน
ไดเ้สยีไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมในสญัญำหรอืกจิกำรทีก่ระท ำหรอืจะกระท ำกบัหรอื
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ หรอืมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้มใน



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๓๘๕ 

สญัญำหรอืกจิกำรทีก่ระท ำกบัหรอืจะกระท ำกบัหรอืใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น 
โดยมพีฤตกิำรณ์แสดงใหเ้หน็ว่ำเป็นกำรต่ำงตอบแทนหรอืเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่ำง
กนั และยงัไม่พน้หำ้ปีนับแต่วนัทีพ่น้จำกต ำแหน่งจนถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๒๔) เคยถูกสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เพรำะ
จงใจไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบของทำงรำชกำร หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีอนัเป็น
เหตุให้เสยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง และยงัไม่พ้นห้ำปีนับแต่วนัที่พ้นจำกต ำแหน่ง
จนถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๒๕) เคยถูกสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เพรำะ
ทอดทิ้งหรอืละเลยไม่ปฏบิตักิำรตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ หรอืปฏิบตักิำรไม่ชอบดว้ยหน้ำที่
และอ ำนำจ หรอืประพฤตตินฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืสวสัดภิำพของประชำชน 
หรือมีควำมประพฤติในทำงที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแก่ศกัดิต์ ำแหน่ง หรือแก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืแก่รำชกำร และยงัไม่พน้หำ้ปีนับแต่วนัทีพ่น้จำกต ำแหน่งจนถงึ
วนัเลอืกตัง้ 

(๒๖) ลกัษณะอื่นตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๑  ในกำรสมคัรรบัเลือกตัง้ ให้ผู้สมคัรยื่นใบสมคัรต่อผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้หลกัฐำนกำรสมคัรและค่ำธรรมเนียม
กำรสมคัรตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

หลกัฐำนกำรสมคัรตำมวรรคหนึ่ง ผูส้มคัรตอ้งยื่นหลกัฐำนแสดงกำรเสยีภำษเีงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดำเป็นเวลำตดิต่อกนัสำมปีนับถงึปีทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ของผูส้มคัร เวน้แต่
เป็นผูไ้ม่ไดเ้สยีภำษเีงนิได ้ใหท้ ำหนังสอืยนืยนักำรไม่ไดเ้สยีภำษพีรอ้มทัง้สำเหตุแห่งกำร
ไม่ไดเ้สยีภำษ ี

ค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรตำมวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด ใหต้กเป็น
รำยไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ และไม่ว่ำในกรณีใดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 
ไม่มหีน้ำทีต่อ้งคนืค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวใหแ้ก่ผูใ้ด 
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๓๘๖ 

มำตรำ ๕๒๗  เมื่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไดร้บัใบสมคัรแลว้ใหต้รวจสอบใบสมคัร เอกสำร หลกัฐำน และค่ำธรรมเนียมว่ำครบถ้วน
หรอืไม่ ถำ้เหน็ว่ำไม่ครบถว้นใหค้นืเอกสำร หลกัฐำน และค่ำธรรมเนียมทัง้หมดใหผู้ส้มคัร
นัน้ในทนัท ี

ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำผูส้มคัรไดส่้งใบสมคัร เอกสำร หลกัฐำน และค่ำธรรมเนียมครบถ้วน
แล้ว ให้ออกหลกัฐำนกำรรบัสมคัรรบัเลือกตัง้ให้แก่ผู ้สมคัรนัน้เร ียงตำมล ำดบักำรยื่น
สมคัร และให้ท ำส ำเนำคู่ฉบบัไว้เป็นหลกัฐำน 

ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรสมัครของผู้สมัครตำมวรรคสอง และตรวจสอบว่ำผู้นัน้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตัง้หรือไม่ เมื่อเห็นว่ำถูกต้องและผู้นัน้มสีิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้ ให้ประกำศรำยชื่อ
ผู้สมคัรภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัปิดรบัสมคัรไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตัง้ หรือบริเวณ
ใกลเ้คยีงกบัทีเ่ลอืกตัง้ หรอืสถำนทีอ่ื่นทีเ่หน็สมควร 

ประกำศรำยชื่อผูส้มคัรตำมวรรคสำม ใหม้ชีื่อตวั ชื่อสกุล รปูถ่ำย และหมำยเลข
ประจ ำตัวของผู้สมคัรที่จะใช้ในกำรลงคะแนนเลือกตัง้ ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ก ำหนด  ทัง้นี้ ให้ปิดประกำศคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๙ และ
มำตรำ ๕๐ ไว ้ณ ทีปิ่ดประกำศดงักล่ำวดว้ย 

กำรประกำศรำยชื่อผู้สมคัรตำมวรรคสำม ไม่เป็นกำรตดัอ ำนำจคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ทีจ่ะด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๕๖ 

 

มำตรำ ๕๓  เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออก
หลกัฐำนกำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ใหแ้ก่ผูส้มคัรตำมมำตรำ ๕๒ วรรคสองแล้ว ผู้สมคัรจะ
ถอนกำรสมคัรมไิด ้

 

มำตรำ ๕๔  หำ้มมใิหผู้ใ้ดเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่น
ใดอนัอำจค ำนวณเป็นเงนิไดส้ ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น เพื่อใหต้นสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

 
๗ ถำ้ใบสมคัรไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไวแ้ลว้ เทศบำลกไ็ม่มอี ำนำจสัง่

ไม่รบัสมคัรได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๑/๒๔๙๘) 
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๓๘๗ 

ห ้ำมม ิให ้ผู ้ใดให ้ เสนอให ้ ส ัญญำว่ำจะให ้ หร ือจ ัด เตร ียม เพื่อจะ ให้
ทรัพย์สิน หรอืผลประโยชน์อื่นใดอนัอำจค ำนวณเป็นเงนิไดแ้ก่ผูใ้ดเพื่อใหผู้น้ัน้หรอืผูอ้ื่น
สมคัรรบัเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๕๕  ผูส้มคัรผูใ้ดไม่มชีื่อในประกำศตำมมำตรำ ๕๒ ใหม้สีทิธยิื่นค ำรอ้ง
ต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ภำยในสำมวนันับแต่วนัทีป่ระกำศรำยชื่อผู้สมคัร  ในกำรนี้ ให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉยันัน้ 

เพื่อประโยชน์และควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับค ำร้องและวินิจฉัยกรณี 
ตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้อำจมอบอ ำนำจให้คณะบุคคลพิจำรณำและ
วนิิจฉัยเบือ้งต้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมระเบียบทีค่ณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ก ำหนดกไ็ด ้

 

มำตรำ ๕๖  เมื่อควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืไดร้บัแจง้จำกบุคคลใดว่ำ ผูส้มคัรผูใ้ดไม่มี
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้วนิิจฉัยโดยเรว็ ถ้ำควำมปรำกฏหรอื
ไดร้บัแจง้ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำยีส่บิวนั ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้วนิิจฉยัใหแ้ลว้
เสรจ็ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสบิวนั และถ้ำมหีลกัฐำนตำมสมควรว่ำผูส้มคัรผูน้ัน้ไม่มี
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ใหส้ัง่ถอนชื่อผูน้ัน้ออกจำกบญัชรีำยชื่อผูส้มคัร 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๕๕ วรรคสองมำใชบ้งัคบักบักำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง
ดว้ยโดยอนุโลม 

กำรอุทธรณ์ค ำวนิิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหอุ้ทธรณ์
ต่อศำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำคที่มเีขตอ ำนำจ ค ำวินิจฉัยของศำลอุทธรณ์หรอื
ศำลอุทธรณ์ภำคให้เป็นที่สุด กำรอุทธรณ์ดงักล่ำวไม่เป็นเหตุให้ระงบัหรือชะลอกำร
เลือกตัง้ และให้ศำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำคพจิำรณำวนิิจฉัยใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนวนั
เลอืกตัง้ 
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๓๘๘ 

มำตรำ ๕๗  ใหก้ ำหนดหมำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัรเรยีงตำมล ำดบัก่อนหลงัในกำร
มำยื่นใบสมคัร ถ้ำมีผู ้สมคัรมำพร้อมกันหลำยคนและไม่อำจตกลงกันได้ให้ใช้วธิจีบั
สลำกระหว่ำงผู้สมคัรทีม่ำพรอ้มกนั 

เมื่อได้ก ำหนดหมำยเลขประจ ำตวัผู้สมคัรตำมวรรคหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลง
หมำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัรไม่ไดไ้ม่ว่ำดว้ยประกำรใด ๆ 

กำรก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครและกำรจับสลำกให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๘  ผู้สมคัรผู้ใดประสงค์จะส่งตวัแทนไปประจ ำอยู่ ณ ที่เลอืกตัง้ ให้ยื่น
หนังสือแต่งตัง้ตวัแทนของตนต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำเจด็วนั โดยใหแ้ต่งตัง้ไดแ้ห่งละหนึ่งคน 

 

มำตรำ ๕๙  ตวัแทนผู ้สมคัรต้องอยู่ในทีซ่ึ ่งจดัไว้ ณ ที่เลอืกตัง้ซึ่งสำมำรถ
มองเห็นกำรปฏบิตังิำนได ้และหำ้มมใิหป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้หรอื
จบัต้องบตัรเลือกตัง้ หรือกล่ำวโต้ตอบกับกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้หรือระหว่ำง
กนัเองโดยประกำรทีจ่ะเป็นอุปสรรคแก่กำรเลอืกตัง้ 

ตัวแทนผู้สมัครอำจร้องทักท้วงได้เมื่อเห็นว่ำกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้
ปฏิบตัิกำรไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้จด
บนัทกึค ำทกัทว้งนัน้ไว ้

ถ้ำตัวแทนผู้สมคัรกระท ำกำรอนัจะเป็นอุปสรรคแก่กำรเลือกตัง้ และกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ได้ตกัเตอืนแล้วแต่ยงัขดัขนื คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้มี
อ ำนำจสัง่ใหต้วัแทนผูส้มคัรออกไปจำกทีเ่ลอืกตัง้ 

 

หมวด ๖ 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้และวธิกีำรหำเสยีงเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๖๐  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัประกำศก ำหนดจ ำนวน
เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ของผู้สมัคร ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 
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๓๘๙ 

ค่ำใชจ้่ำยที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่งใหม้ผีลใชไ้ดต้ลอดไปจนกว่ำจะมกีำรก ำหนด
ใหม่ และในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้เห็นว่ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไม่เหมำะสม 
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอี ำนำจสัง่ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัประกำศ
ก ำหนดใหม่ใหเ้หมำะสมต่อไป ค่ำใชจ้่ำยที่ก ำหนดใหม่มิให้ใช้บงัคบักบักำรเลอืกตัง้ทีอ่ยู่
ในระหว่ำงด ำเนินกำรหรอืที่จะมขีึ้นภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัประกำศก ำหนด
ค่ำใชจ้่ำยใหม่ 

หำ้มมใิหผู้ส้มคัรใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้เกนิจ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยทีก่ ำหนดตำมวรรค
หนึ่งหรอืวรรคสอง แล้วแต่กรณี จ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวใหร้วมถึงบรรดำเงนิที่บุคคล
อื่นไดจ้่ำยหรอืรบัว่ำจะจ่ำยแทน และทรพัย์สนิทีบุ่คคลอื่นไดน้ ำมำใหใ้ชห้รอืยกใหโ้ดยไม่คดิ
ค่ำตอบแทน  ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในกำรหำเสียงเลอืกตัง้ของผู้สมคัรโดยผู้สมคัรรบัรู้หรือ
ยินยอม ในกรณีที่น ำทรัพย์สินมำให้ใช้ ให้ค ำนวณตำมอัตรำค่ำเช่ำหรือค่ำตอบแทน
ตำมปกตใินทอ้งทีน่ัน้ 

บรรดำเงนิที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ำยในกำรโฆษณำหำเสยีงเลือกตัง้ให้ผู้สมคัรและ
ผู้สมคัรได้รบัทรำบถึงกำรกระท ำดงักล่ำวแล้ว ให้ถือว่ำเป็นจ ำนวนเงนิค่ำใช้จ่ำยที่
ผู ้สมคัรรบัรู ้หรอืยนิยอมตำมวรรคสำม เว้นแต่ผู ้สมคัรจะได้แจ้งต่อผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัว่ำไม่ยนิยอมให้มีกำรกระท ำเช่นว่ำนัน้ภำยในสำมวนันับแต่วนัทีไ่ด้
รับทรำบถึงกำรกระท ำดังกล่ำว  ในกำรนี้  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัด
ด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรเพื่อมใิหม้กีำรโฆษณำหำเสยีงเลอืกตัง้โดยบุคคลดงักล่ำวอกี
ต่อไป 

 

มำตรำ ๖๑  ในกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยของผู้สมคัรส ำหรบักำรเลือกตัง้แต่ละ
ครัง้ ใหค้ ำนวณตำมค่ำใชจ้่ำยทีใ่ชจ้่ำยจรงิในกำรเลอืกตัง้ในระหว่ำงระยะเวลำ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นกำรเลอืกตัง้อนัเนื่องมำจำกกำรครบวำระ ให้ค ำนวณ
ค่ำใช้จ่ำยทีใ่ชจ้่ำยไปตัง้แต่หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัก่อนวนัทีค่รบวำระจนถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๒) ในกรณีทีเ่ป็นกำรเลอืกตัง้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง ใหค้ ำนวณค่ำใชจ้่ำยทีใ่ชจ้่ำย
ไปตัง้แต่วนัทีต่ ำแหน่งว่ำงลงจนถงึวนัเลอืกตัง้ 

ในกรณีที่มเีหตุอนัสมควรเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรหรอืกำรจดักำร
เลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะขยำยระยะเวลำตำม
วรรคหนึ่งออกไปกไ็ด ้
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๓๙๐ 

ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศประเภทของค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ไว้
เป็นตวัอย่ำงใหผู้ส้มคัร และประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป ประกำศดงักล่ำวใหม้กีำรปรบัปรุง
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

มำตรำ ๖๒  ภำยในเกำ้สบิวนันับจำกวนัเลอืกตัง้ผูส้มคัรตอ้งยื่นบญัชรีำยรบัและ
รำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ พรอ้มทัง้หลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้นตำมควำมจรงิต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 

ให ้ผู ้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัปิดประกำศบญัชรีำยรบัและ
รำยจ่ำยตำมวรรคหนึ่งไว ้ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั ที่ท ำ
กำรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ และสถำนทีอ่ื่นทีเ่หน็สมควร 

รำยละเอียดและวธิกีำรจดัท ำบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยตำมวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนด โดยประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๖๓  ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตัง้โดยไม่
ถูกต้องครบถ้วน หรอืเมื่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัมเีหตุอนัควรสงสยัหรอื
ได้รับแจ้งโดยมีหลกัฐำนอนัสมควรว่ำ ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้เกินจ ำนวนเงิน
ค่ำใชจ้่ำยทีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัประกำศก ำหนด ให้ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัท ำกำรสอบหำขอ้เท็จจรงิใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับ
แต่วนัทีค่รบก ำหนดยื่นบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ หรอืภำยในหนึ่งร้อยแปด
สบิวนันับแต่วนัทีม่เีหตุอนัควรสงสยัหรอืไดร้บัแจง้ แล้วแต่กรณี ถ้ำผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจังหวัดเห็นว่ำผู้สมัครผู้นัน้มีกำรกระท ำดังกล่ำว ให้แจ้งพนักงำนสอบสวนเพื่อ
ด ำเนินคดตีำมกฎหมำยต่อไปโดยเรว็ 

ให้ผู ้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัรำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมวรรค
หนึ่งต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีรู่ผ้ลกำรสอบหำขอ้เทจ็จรงิ 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็นกรณีที่ผู ้สมคัรผู ้นั น้เป็นผู ้ได้รบั
เล ือกตัง้ ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้เห็นว่ำผู้นัน้กระท ำกำรตำมที่ถูกกล่ำวหำ ให้
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำคเพื่อใหม้คี ำสัง่
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้และสัง่ใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่แทนส ำหรบัต ำแหน่งทีว่่ำง แต่
ทัง้นี้ ไม่กระทบกับกิจกำรที่ผู้นัน้ได้กระท ำไปในหน้ำที่ก่อนวนัที่ศำลอุทธรณ์หรือศำล
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๓๙๑ 

อุทธรณ์ภำคมคี ำสัง่ ในกำรนี้ใหศ้ำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำคพจิำรณำและมีค ำสัง่
ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัค ำร้อง ค ำสัง่ของศำลอุทธรณ์หรอืศำล
อุทธรณ์ภำคใหเ้ป็นทีสุ่ด 

กรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืนำยอ ำเภอมเีหตุอนัควรสงสยัและมหีลกัฐำนทีน่่ำเชื่อ
ไดว้่ำผูส้มคัรผูใ้ดใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้เกนิจ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยทีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจังหวัดประกำศก ำหนด ให้แจ้งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดเพื่อ
ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งต่อไป 

 

มำตรำ ๖๔  เพื่อประโยชน์แห่งควำมเทีย่งธรรมและควำมเป็นระเบยีบ
เรยีบร้อย ใหผู้ส้มคัรหำเสยีงเลอืกตัง้ไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีเ่ป็นกำรเลอืกตัง้อนัเนื่องมำจำกครบวำระหรอืครบอำยุ ใหก้ระท ำ
ไดต้ัง้แต่หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัก่อนวนัครบวำระหรอืครบอำยุจนถงึเวลำ ๑๘.๐๐ นำฬกิำของวนั
ก่อนวนัเลอืกตัง้ 

(๒) ในกรณีทีเ่ป็นกำรเลอืกตัง้อนัเนื่องมำจำกมกีำรยุบสภำหรอืถอืว่ำมกีำรยุบ
สภำ ให้กระท ำได้ตัง้แต่วนัยุบสภำหรอืวนัที่ถือว่ำมีกำรยุบสภำจนถึงเวลำ ๑๘.๐๐ 
นำฬิกำของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้ 

(๓) ในกรณีทีเ่ป็นกำรเลอืกตัง้อนัเนื่องมำจำกต ำแหน่งว่ำงอนัมใิช่เพรำะเหตุครบ
วำระหรอืครบอำยุ ใหก้ระท ำไดต้ัง้แต่วนัทีต่ ำแหน่งว่ำงลงจนถงึเวลำ ๑๘.๐๐ นำฬกิำของ
วนัก่อนวนัเลอืกตัง้ 

(๔) ในกรณีมีกำรสัง่ให้มีกำรเลือกตัง้ใหม่ ให้กระท ำได้ตัง้แต่ว ันที่มีค ำสั ง่
ให้มีกำรเลอืกตัง้ใหม่จนถงึเวลำ ๑๘.๐๐ นำฬกิำของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้ 

(๕) ในกรณีมกีำรสัง่ให้มกีำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหำเสยีงเลอืกตัง้
มไิด ้เวน้แต่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะมมีตเิป็นอย่ำงอื่นโดยค ำนึงถงึควำมสุจรติและ
เทีย่งธรรม 

 

มำตรำ ๖๕  หำ้มมใิหผู้ส้มคัรหรอืผูใ้ดกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อจงูใจใหผู้้
มสีทิธเิลอืกตัง้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรอืผู้สมคัรอื่น ให้งดเว้นกำรลงคะแนนให้แก่ผู้สมคัร 
หรอืกำรชกัชวนใหไ้ปลงคะแนนไม่เลอืกผูใ้ดเป็นสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 
ดว้ยวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
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(๑) จดัท ำ ให ้เสนอให ้สญัญำว่ำจะให ้หรอืจดัเตรยีมเพื่อจะให ้ทรพัย์สนิ หรอื
ผลประโยชน์อื่นใดอนัอำจค ำนวณเป็นเงนิไดแ้ก่ผูใ้ด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรอืสญัญำว่ำจะให้เงิน ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดไม่ว่ำจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วดัหรือศำสนสถำนอื่น สถำนศึกษำ สถำน
สงเครำะห ์หรอืสถำบนัอื่นใด 

(๓) ท ำกำรโฆษณำหำเสยีงดว้ยกำรจดัใหม้มีหรสพหรอืกำรรื่นเรงิต่ำง ๆ 

(๔) เลีย้งหรอืรบัจะจดัเลีย้งผูใ้ด 

(๕) หลอกลวง บงัคบั ขู่เขญ็ ใชอ้ทิธพิลคุกคำม ใส่รำ้ยดว้ยควำมเทจ็ หรอืจูงใจ
ใหเ้ขำ้ใจผดิในคะแนนนิยมของผูส้มคัรใด 

ห้ำมมใิห้สมำชกิสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นผู้ใดกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง 
เว้นแต่เป็นกำรกระท ำตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่มีกฎหมำยบญัญัติไว้ ในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุมัติ
โครงกำรหรอืกิจกรรมใหม่ทีม่ลีกัษณะตำมวรรคหนึ่งภำยในเก้ำสบิวนัก่อนวนัครบวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งหรอืก่อนกำรลำออกจำกต ำแหน่งของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ แล้วแต่กรณี ให้
ถอืว่ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ หรอืปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
นัน้กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมวรรคหนึ่ง เว้นแต่โครงกำรหรือกิจกรรม
ดงักล่ำวมลีกัษณะเป็นกำรบรรเทำทุกข์จำกภยัธรรมชำติ หรือภัยพบิตัิสำธำรณะ หรือเป็น
โครงกำรหรอืกิจกรรมต่อเนื่องที่กระท ำเป็นปกติอยู่แล้ว หรอืเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำร
ตำมมตคิณะรฐัมนตร ี

กำรประกำศนโยบำยหรอืกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำตำม
หน้ำทีแ่ละอ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยวธิกีำรใชจ้่ำยจำกเงนิงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมิให้ถือว่ำเป็นกรณีตำม (๑) หรือ (๒) เว้นแต่เป็นกำร
โฆษณำหำเส ียงเกี ่ยวก ับนโยบำยที่ไม่สอดคล้องกับหน้ำที่และอ ำนำจขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มีเหตุอันควรสงสัยว่ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ใดด ำเนินกำรใดอนัมลีกัษณะต้องหำ้มตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ใหค้ณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้พจิำรณำและวนิิจฉยั เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้วนิิจฉยัว่ำกำรด ำเนินกำรนัน้
มลีกัษณะเป็นกำรต้องห้ำมดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้สัง่ให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่นัน้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป 
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๓๙๓ 

ควำมผดิตำม (๑) หรอื (๒) ให้ถือว่ำเป็นควำมผดิมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอี ำนำจส่ง
เรื่องใหส้ ำนักงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิด ำเนินกำรตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจได้ 

 

มำตรำ ๖๖  เพื่อใหก้ำรหำเสยีงเลอืกตัง้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย สุจรติ และเทีย่ง
ธรรม คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะก ำหนดลกัษณะต้องหำ้มในกำรหำเสยีงเลอืกตัง้ของ
ผูส้มคัรกไ็ด ้

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนดลกัษณะต้องห้ำมตำมวรรคหนึ่งแล้ว ห้ำม
ผูส้มคัรด ำเนินกำรหรอืยนิยอมใหม้กีำรด ำเนินกำรหำเสยีงเลอืกตัง้ทีม่ลีกัษณะดงักล่ำว 

ผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหำเสียงจ ำนวนเท่ำใด ให้แจ้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกบัผู้ช่วยหำเสยีง หน้ำที่ และค่ำตอบแทน
ผูช้่วยหำเสยีง  ทัง้นี้ ตำมวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

ค่ำตอบแทนตำมวรรคสำมตอ้งน ำไปรวมเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ดว้ย 

 

มำตรำ ๖๗  ห้ำมม ิให ้ผู ้สมคัรจดัยำนพำหนะน ำผู ้มสี ิทธเิล ือกตัง้ไปยงัที่
เลือกตัง้เพื่อกำรเลอืกตัง้หรอืน ำกลบัจำกทีเ่ลอืกตัง้ หรอืจดัใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ไปหรอืกลบั
เพื่อกำรออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่ตอ้งเสยีค่ำโดยสำรหรอืค่ำจำ้งซึง่ตอ้งเสยีตำมปกติ 

หำ้มมใิหผู้ใ้ดกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจหรอืควบคุมใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้
ไปลงคะแนนเลอืกหรอืลงคะแนนไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด 

บทบญัญตัิในมำตรำนี้มใิห้ใช้บงัคบัแก่กำรที่หน่วยงำนของรฐัจดัยำนพำหนะเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้  ทัง้นี้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๘  ห้ำมมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชำติไทยเข้ำมีส่วนช่วยเหลือในกำร
เลอืกตัง้ หรอืกระท ำกำรใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กำรเลอืกตัง้โดยประกำรที่อำจเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมคัร  ทัง้นี้ เว้นแต่กำรกระท ำนัน้เป็นกำรช่วยรำชกำรตำมที่ทำง
รำชกำรรอ้งขอ หรอืเป็นกำรประกอบอำชพีตำมปกตโิดยสุจรติของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๖๙  หำ้มมใิหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐัใชต้ ำแหน่งหน้ำทีก่ระท ำกำรใด ๆ อนัเป็น
คุณหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัร เวน้แต่เป็นกำรกระท ำตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ 

ในกรณีมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มีอ ำนำจสัง่ให้เจ้ำหน้ำที่ของรฐัยุติ ระงบั หรือเปลี่ยนแปลง
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๓๙๔ 

แก้ไขกำรกระท ำดงักล่ำว ในกรณีจ ำเป็นใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำ
สัง่ใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐัผูน้ัน้พ้นจำกหน้ำที่เป็นกำรชัว่ครำว หรอืสัง่ใหป้ระจ ำกระทรวง ทบวง 
กรม ศำลำกลำงจังหวัด หรือที่ว่ำกำรอ ำเภอ หรือห้ำมเข้ำเขตเลือกตัง้จนกว่ำจะมีกำร
ประกำศผลกำรนับคะแนนได ้

 

มำตรำ ๗๐  ห้ำมมใิหผู้้ใดท ำกำรโฆษณำหำเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีำรใด ๆ อนั
เป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ผู้สมคัร นับตัง้แต่เวลำ ๑๘.๐๐ นำฬกิำของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้หนึ่ง
วนัจนสิน้สุดวนัเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๗๑  กำรปิดประกำศหรือติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตัง้จะ
กระท ำได้เฉพำะในสถำนที่ รวมทัง้มขีนำดและจ ำนวนไม่เกินทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอบหมำยก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๒  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุนและ
เผยแพร่ให้ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกตัง้และมำใช้สิทธิ
เลอืกตัง้อย่ำงกวำ้งขวำง 

 

มำตรำ ๗๓  ในกรณีทีม่กีำรหำเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส ์และ
ควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไม่ว่ำโดยทำงใดว่ำ กำรหำเสยีงเลอืกตัง้นัน้ฝ่ำ
ฝืนหรอืไม่ถูกตอ้งตำมพระรำชบญัญตันิี้ หรอืค ำสัง่ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ม ีหน้ำที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชำชนทรำบ
เป็นกำรทัว่ไปโดยพลนั และมีอ ำนำจสัง่ให้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งด ำเนินกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
หรอืลบขอ้มลูโดยทนัท ี

 

มำตรำ ๗๔  เมื่อได้มปีระกำศก ำหนดที่เลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๒๓ แล้ว ห้ำมมิ
ให้ผูใ้ดน ำสิง่พมิพ ์แผ่นประกำศ หรอืสิง่อื่นใด มำปิดหรอืแสดงไวภ้ำยในที่เลอืกตัง้ เวน้
แต่เป็นกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตัง้ตำมระเบียบที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 
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๓๙๕ 

ในกรณีทีม่สีิง่พมิพ ์แผ่นประกำศ หรอืสิง่อื่นใด ปิดหรอืแสดงไวภ้ำยในทีเ่ลอืกตัง้อยู่
ก่อนหรอืในวนัเลอืกตัง้อนัเป็นกำรฝ่ำฝืนวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้
ท ำลำย ปกปิด หรอืน ำออกไปไวน้อกทีเ่ลอืกตัง้ 

 

หมวด ๗ 

กำรออกเสยีงลงคะแนน 

   
 

มำตรำ ๗๕  ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนดให้มีกำรออกเสียง
ลงคะแนนโดยวธิอีื่นทีม่ใิช่กำรใชบ้ตัรเลอืกตัง้ส ำหรบักำรเลอืกตัง้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัหำ
หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือในกำรออกเสียงลงคะแนนดังกล่ำวให้อยู่ ในควำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ โดยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะก ำหนดค่ำใช้
อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืดงักล่ำวจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่น ำไปใชใ้นกำรเลือกตัง้
ตำมอตัรำทีก่ ำหนดดว้ยกไ็ด ้

กำรออกเสยีงลงคะแนนโดยวธิอีื่นตำมวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๖  กำรออกเสยีงลงคะแนน ใหก้ระท ำไดโ้ดยวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) กำรลงคะแนนโดยใชบ้ตัรเลอืกตัง้ 

(๒) กำรลงคะแนนโดยวธิอีื่นทีม่ใิช่กำรใชบ้ตัรเลอืกตัง้ 

กำรออกเสยีงลงคะแนนโดยวธิตีำม (๒) ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และ
เงื่อนไขทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด โดยวธินีัน้สำมำรถป้องกนักำรทุจรติในกำร
เลอืกตัง้ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและสะดวกกว่ำกำรออกเสยีงลงคะแนนดว้ยบตัรเลอืกตัง้และมี
ค่ำใชจ้่ำยทีคุ่ม้ค่ำ และตอ้งเป็นวธิกีำรทีป่ระชำชนเขำ้ถงึไดโ้ดยสะดวก 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดให้มกีำรออกเสยีงลงคะแนนตำม 
(๒) มใิหน้ ำควำมในมำตรำ ๘๑ มำตรำ ๘๓ มำตรำ ๘๕ มำตรำ ๘๖ มำตรำ ๘๘ และมำตรำ 
๘๙ มำใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๗๗  ห บีบ ตั ร เล อืกตั ง้ และบตั ร เล อืกตั ง้  ให ้ม ลี กัษณะตำมที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนด ในกำรก ำหนดลักษณะของหีบบัตรเลือกตัง้ให้
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๓๙๖ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ค ำนึงถงึหบีบตัรเลอืกตัง้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มอียู่แลว้
เพื่อใหส้ำมำรถใชห้บีบตัรเลอืกตัง้ดงักล่ำวไดต้่อไป 

 

มำตรำ ๗๘  ในวันเลือกตัง้ให้เปิดกำรออกเสียงลงคะแนนตัง้แต่เวลำ ๐๘.๐๐ 
นำฬิกำ ถึงเวลำ ๑๗.๐๐ นำฬิกำ แต่ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในกำรจดักำร
เลือกตัง้ให้เรียบร้อย คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้จะก ำหนดเวลำกำรออกเสียงลงคะแนน
ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นอย่ำงอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเวลำกำรออกเสียง
ลงคะแนนไม่น้อยกว่ำเจด็ชัว่โมง 

 

มำตรำ ๗๙  ก่อนเริม่เปิดใหม้กีำรออกเสยีงลงคะแนน ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้นับจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ทัง้หมดของหน่วยเลอืกตัง้นัน้ และปิดประกำศจ ำนวน
บตัรเลอืกตัง้ไวใ้นทีเ่ปิดเผย และเมื่อถงึเวลำเปิดกำรออกเสยีงลงคะแนน ใหค้ณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เปิดหบีบตัรเลือกตัง้ในทีเ่ปิดเผย แสดงใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ซึ่งอยู่ ณ 
ทีเ่ลอืกตัง้นัน้เหน็ว่ำหบีบตัรเลอืกตัง้เป็นหบีบตัรเลอืกตัง้เปล่ำ และใหปิ้ดหบีบตัรเลอืกตัง้
ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนดแล้วให้ท ำกำรบันทึกกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำว โดยใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสองคนซึ่งอยู่ในทีเ่ลอืกตัง้ในขณะนัน้ลงลำยมอื
ชื่อในบนัทกึนัน้ดว้ย เวน้แต่ไม่มผีูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ณ ทีเ่ลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๘๐  ในระหว่ำงเวลำเปิดกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธเิลือกตัง้ซึ่ง
ประสงค์จะออกเสยีงลงคะแนนน ำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรหรอืหลกัฐำนอื่นใด
ของทำงรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐัทีม่รีูปถ่ำยและมเีลขประจ ำตวัประชำชนของผูถ้อื
บตัรไปแสดงตนต่อกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ แล้วใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้
มอบบตัรเลอืกตัง้ใหแ้ก่ผูน้ัน้เพื่อไปออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรประจ ำตวัประชำชน แมจ้ะหมดอำยุแลว้กใ็หส้ำมำรถใช้ในกำรแสดงตนตำม
วรรคหนึ่งได ้

ขัน้ตอนและวธิกีำรตรวจสอบกำรแสดงตนให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๘๑  กำรออกเสียงลงคะแนน ให้ท ำเครื่องหมำยกำกบำทลงในช่องท ำ
เครื่องหมำยของหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมคัรในบตัรเลือกตัง้ และในกรณีที่ผู้มีสทิธิเลือกตัง้
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๓๙๗ 

ประสงค์จะลงคะแนนไม่เลอืกผู้สมคัรผู้ใด ให้ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ท ำเครื่องหมำยกำกบำทใน
ช่องท ำเครื่องหมำย “ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด” 

 

มำตรำ ๘๒  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่คนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอื
ผู้สูงอำยุ ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้มอบหมำยจดัใหม้กีำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบักำรออกเสยีงลงคะแนนของ
บุคคลดงักล่ำวไวเ้ป็นพเิศษ หรอืจดัใหม้กีำรช่วยเหลอืในกำรออกเสยีงลงคะแนนภำยใต้
กำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ ในกำรใหค้วำมช่วยเหลอืดงักล่ำว
ต้องให้บุคคลนัน้ได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตำมเจตนำของบุคคลนัน้ เว ้นแต่
ลกัษณะทำงกำยภำพท ำใหค้นพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู ้ส ูงอำยุไม่สำมำรถท ำ
เครื่องหมำยลงในบตัรเลอืกตัง้ได้ ให้บุคคลอื่นหรอืกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้เป็น
ผู้กระท ำกำรแทน โดยควำมยินยอมและเป็นไปตำมเจตนำของคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ 
หรอืผูส้งูอำยุนัน้  ทัง้นี้ ใหถ้อืเป็นกำรออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้เห็นสมควร อำจก ำหนดให้มีกำรจัดที่
เลือกตัง้ส ำหรบัคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู ้สูงอำยุ เป็นกรณีพเิศษ โดยจดัให้
บุคคลนัน้ได้ลงทะเบยีนเพื่อขอใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ณ สถำนที่ดงักล่ำว และเมื่อได้ลงทะเบยีน
แลว้ ใหห้มดสทิธเิลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้ทีต่นมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้น 

กำรอ ำนวยควำมสะดวกตำมวรรคหนึ่ง กำรจดัที่เลอืกตัง้และกำรลงทะเบยีน
เพื่อขอใช้สทิธติำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ก ำหนด กำรลงทะเบยีนดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ก ำหนด ซึ่งต้องค ำนึงถึงควำมสะดวกของผูข้อลงทะเบยีนดว้ย 

 

มำตรำ ๘๓  เมื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ท ำเครื่องหมำยกำกบำทลงในบตัรเลอืกตัง้แล้ว 
ให้พบับตัรเลอืกตัง้เพื่อมใิหผู้้อื่นทรำบว่ำลงคะแนนเลอืกผู้สมคัรผูใ้ดหรอืลงคะแนนไม่เลอืก
ผู้สมคัรผู้ใด แล้วให้น ำบตัรเลอืกตัง้ใส่ลงในหบีบตัรเลอืกตัง้ด้วยตนเองต่อหน้ำกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ หรอืในกรณีตำมมำตรำ ๘๒ กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้จะช่วยใส่
ลงในหบีบตัรเลอืกตัง้แทนกไ็ด ้แต่ตอ้งท ำต่อหน้ำผูม้สีทิธเิลอืกตัง้นัน้ 

 

มำตรำ ๘๔  หำ้มมใิหผู้ใ้ดซึง่รูอ้ยู่แลว้ว่ำตนเป็นผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้พยำยำมออก
เสยีงลงคะแนนหรอืออกเสยีงลงคะแนน 
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๓๙๘ 

 

มำตรำ ๘๕  หำ้มมใิหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูใ้ดใชบ้ตัรอื่นทีม่ใิช่บตัรเลอืกตัง้ที่ได้รบั
จำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เพื่อกำรออกเสยีงลงคะแนน 

ห้ำมมใิหผู้้ใดน ำบตัรเลอืกตัง้ออกไปจำกทีเ่ลอืกตัง้ เว้นแต่เป็นกำรกระท ำตำม
หน้ำทีแ่ละอ ำนำจ 

 

มำตรำ ๘๖  ห้ำมมิให้ผู้ใดจงใจท ำเครื่องหมำยโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตัง้
นอกจำกเครื่องหมำยทีล่งคะแนน 

 

มำตรำ ๘๗  ในระหว่ำงกำรออกเสยีงลงคะแนน หำ้มมใิหผู้ใ้ดใชเ้ครื่องมอืหรอื
อุปกรณ์ใดถ่ำยภำพบตัรเลอืกตัง้เพื่อใหเ้หน็เครื่องหมำยลงคะแนนในคหูำเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๘๘  ห้ำมมใิห้ผู้ใดน ำบตัรเลอืกตัง้ใส่ในหบีบตัรเลอืกตัง้ โดยไม่มอี ำนำจ
โดยชอบดว้ยกฎหมำย หรอืกระท ำกำรใดในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เพื่อแสดงว่ำมผีูม้ำ
แสดงตนเพื่อออกเสยีงลงคะแนนโดยผดิไปจำกควำมจรงิ หรอืกระท ำกำรใดอนัเป็นเหตุให้
มบีตัรเลอืกตัง้เพิม่ขึน้จำกควำมจรงิ 

 

มำตรำ ๘๙  ห้ำมมใิห้ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้น ำบตัรเลอืกตัง้ที่ออกเสยีงลงคะแนน
แล้วแสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทรำบว่ำตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือก
ผูส้มคัรผูใ้ด 

 

มำตรำ ๙๐  หำ้มมใิหผู้ใ้ดกระท ำกำรใดโดยไม่มอี ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย เพื่อมิ
ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้สำมำรถใช้สทิธไิด ้หรอืขดัขวำงหรอืหน่วงเหนี่ยวมใิหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ไป 
ณ ทีเ่ลอืกตัง้ หรอืมใิหไ้ปถงึ ณ ทีด่งักล่ำวภำยในก ำหนดเวลำทีจ่ะออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 

มำตรำ ๙๑  หำ้มมใิหผู้ใ้ดจ่ำย แจก หรอืใหเ้งนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด
แก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เพื่อจงูใจมใิหไ้ปออกเสยีงลงคะแนน หรอืกระท ำกำรใด ๆ  เพื่อมใิหผู้ม้สีทิธิ
เลอืกตัง้ไปออกเสยีงลงคะแนน 

ผู้ใดมบีตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ผู้อื่นตัง้แต่สองคนขึ้นไปไว้
ในควำมครอบครองโดยไม่มเีหตุอนัสมควรในระหว่ำงวนัประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ถึงวนั
ถดัจำกวนัเลอืกตัง้ ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้กระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง 
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๓๙๙ 

มำตรำ ๙๒  หำ้มมใิหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูใ้ดเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัเงนิ ทรพัยส์นิ 
หรอืประโยชน์อื่นใดส ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น เพื่อลงคะแนนเลอืกหรอืลงคะแนนไม่เลอืก
ผูส้มคัรผูใ้ด หรอืงดเวน้ไม่ลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรผูใ้ด 

 

มำตรำ ๙๓  ในกรณีที่กำรออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตัง้แห่งใดไม่
สำมำรถกระท ำได้ เนื่องจำกเกิดจลำจล อุทกภยั อคัคภียั เหตุสุดวสิยั หรอืเหตุจ ำเป็น
อย่ำงอื่น ถ้ำเหตุดงักล่ำวเกิดขึน้ก่อนวนัเลอืกตัง้ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ก ำหนดทีเ่ลอืกตัง้ใหม่ทีผู่้มสีทิธเิลอืกตัง้สำมำรถไปลงคะแนนเลอืกตัง้
ได้โดยสะดวก แต่ถ้ำไม่อำจก ำหนดที่เลอืกตัง้ใหม่ได้ ให้ประกำศงดกำรลงคะแนน
เลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ แล้วรำยงำนต่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัและ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ 

ในกรณีทีเ่หตุตำมวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวนัเลอืกตัง้ ไม่ว่ำจะมกีำรเริม่ลงคะแนนแล้ว
หรือไม่ ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ประกำศงดกำรลงคะแนนเลือกตัง้ในหน่วย
เลือกตัง้นัน้ แล้วรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ 

เมื่อได้มีประกำศงดกำรลงคะแนนเลือกตัง้ตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยควำมเห็นชอบของ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัจดัใหม้กีำรลงคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ส ำหรบัหน่วย
เลอืกตัง้นัน้ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีส่ำมำรถจดัใหม้กีำรลงคะแนนเลอืกตัง้ได ้ ในกำรนี้ 
ให้ประกำศวันลงคะแนนเลือกตัง้ใหม่ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมวัน และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ ถ้ำจ ำเป็นจะจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ ณ ทีเ่ลอืกตัง้ทีอ่ยู่นอก
หน่วยเลอืกตัง้นัน้กไ็ด ้

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคสำม ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้เห็นว่ำจะไม่
สำมำรถด ำเนินกำรเลอืกตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเวลำทีก่ ำหนดในมำตรำ ๑๑ คณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้จะขยำยระยะเวลำออกไปตำมทีส่มควรกไ็ด ้

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๙๔  ในกรณีทีม่เีหตุจ ำเป็นอนัมอิำจหลกีเลี่ยงได ้เป็นเหตุใหไ้ม่สำมำรถ
จดักำรเลอืกตัง้ตำมวนัทีผู่้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัก ำหนด คณะกรรมกำร
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๔๐๐ 

กำรเลอืกตัง้จะก ำหนดวนัเลือกตัง้ใหม่ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสำมสิบวนันับแต่วันที่เหตุ
ดงักล่ำวสิน้สุดลง 

 

มำตรำ ๙๕  เมื่อถึงเวลำปิดกำรออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ประกำศปิดกำรออกเสยีงลงคะแนน ปิดช่องใส่บตัรเลอืกตัง้ของหบีบตัร
เลอืกตัง้ และงดจ่ำยบตัรเลอืกตัง้ แล้วใหท้ ำเครื่องหมำยในบตัรเลอืกตัง้ที่เหลอือยู่ให้เป็น
บัตรเลือกตัง้ที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้ และจดัท ำรำยกำรเกี่ยวก ับจ ำนวนบตัรเล ือกตัง้
ทัง้หมด จ ำนวนผู้มำแสดงตนและรบับตัรเลือกตัง้  และจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ทีเ่หลอื แลว้
ประกำศใหป้ระชำชนทีอ่ยู่ ณ ทีเ่ลอืกตัง้ ไดท้รำบ 

ในกรณีที่ถ ึงเวลำปิดกำรออกเสยีงลงคะแนนแล้วยงัมผีู ้มสีทิธเิลอืกตัง้ซึ่ง
ประสงค์จะออกเสยีงลงคะแนนไดม้ำแสดงตวัอยู่ในทีเ่ลอืกตัง้เพื่อใชส้ทิธเิลอืกตัง้แล้วก่อน
เวลำปิดกำรออกเสียงลงคะแนนแต่ย งัไม ่ได ้แสดงตนหรอืรบับตัรเลอืกตัง้  ให้
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้อนุญำตให้บุคคลเหล่ำนัน้แสดงตนและมอบบตัร
เลอืกตัง้เพื่อใชส้ทิธเิลอืกตัง้ได ้และเมื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ออกเสยีงลงคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ จงึ
ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งต่อไป 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๙๖  ตัง้แต่เวลำที่เปิดกำรออกเสยีงลงคะแนน จนถึงเวลำปิดกำรออก
เสยีงลงคะแนน ห้ำมมใิห้ผู้ใดเปิด ท ำลำย ท ำให้เสยีหำย ท ำให้เปลี่ยนสภำพ หรอืท ำให้ไร้
ประโยชน์ หรอืน ำไปซึง่หบีบตัรเลอืกตัง้ โดยไม่มอี ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บงัคบักบัหบีบตัรเลอืกตัง้ที่เก็บบตัรเลอืกตัง้ภำย
หลงัจำกกำรนับคะแนนแล้ว รวมตลอดทัง้บตัรเลอืกตัง้ เอกสำร และหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรเลอืกตัง้ทีค่ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ไดจ้ดัท ำขึน้ดว้ยโดยอนุโลม เวน้แต่
เป็นกำรกระท ำตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

หมวด ๘ 

กำรนับคะแนนเลอืกตัง้และกำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 
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๔๐๑ 

มำตรำ ๙๗  เมื่อเสรจ็สิน้กำรออกเสยีงลงคะแนนแล้ว ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้ด ำเนินกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้ โดยใหก้ระท ำ ณ ที่
เลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้และให้กระท ำโดยเปิดเผยและห้ำมมใิห้เลื่อนหรอืประวิง
เวลำกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ 

ในกำรนับคะแนนเลือกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ให้นับคะแนนส ำหรับบัตรเลือกตัง้ที่
ลงคะแนนไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ดดว้ย 

 

มำตรำ ๙๘  ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ออกระเบยีบเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ และ
วธิกีำรในกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๙๙  ห้ำมมใิหผู้้ใดกระท ำกำรใด ๆ  เพื่อใหบ้ตัรเลอืกตัง้ทีอ่ยู่ในสถำนทีน่ับ
คะแนนเลอืกตัง้มจี ำนวนผดิจำกควำมจรงิ 

 

มำตรำ ๑๐๐  ในกำรนับคะแนนเลือกตัง้ หำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้วนิิจฉัยดว้ยเสยีงขำ้งมำกว่ำบตัรเลอืกตัง้ใดเป็นบตัรเสยี ใหแ้ยกบตัรเสยีออกไว้
ต่ำงหำก และหำ้มมใิหน้ับบตัรเสยีเป็นคะแนนเลอืกตัง้ไม่ว่ำกรณีใด 

บตัรเลอืกตัง้ต่อไปนี้ใหถ้อืว่ำเป็นบตัรเสยี 

(๑) บตัรปลอม 

(๒) บตัรที่มีกำรท ำเครื่องหมำยเพื่อเป็นที่สงัเกตหรือเขยีนข้อควำมใด ๆ ลง
ในบตัรเลอืกตัง้นอกจำกเครื่องหมำยในกำรลงคะแนน เว้นแต่เป็นกำรกระท ำโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ 

(๓) บตัรทีม่ไิดท้ ำเครื่องหมำยลงคะแนน 

(๔) บตัรที่ท ำเครื่องหมำยลงคะแนนใหแ้ก่ผู ้สมคัรเกินจ ำนวนสมำชกิสภำ
ท้องถิ่นหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ทีพ่งึมใีนเขตเลอืกตัง้นัน้ 

(๕) บัตรที่ไม่อำจทรำบได้ว่ำลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นกำร
ลงคะแนน “ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด” 

(๖) บตัรที่ได้ท ำเครื่องหมำยลงคะแนนให้แก่ผู้สมคัร แล้วท ำเครื่องหมำยใน
ช่องท ำเครื่องหมำย “ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด” 

(๗) บตัรทีม่ลีกัษณะตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดว่ำเป็นบตัรเสยี 
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๔๐๒ 

ใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้สลกัหลงัในบตัรเสยีว่ำ “เสยี” และใหก้รรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ลงลำยมอืชื่อก ำกบัไวไ้ม่น้อยกว่ำสำมคน 

 

มำตรำ ๑๐๑  ห้ำมมิให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้จงใจนับบตัรเลือกตัง้  
อ่ำนบตัรเลอืกตัง้ นับคะแนนเลอืกตัง้หรอืรวมคะแนนเลอืกตัง้ใหผ้ดิจำกควำมจรงิ หรอื
กระท ำกำรใดใหบ้ตัรเลอืกตัง้ช ำรุด เสยีหำยหรอืใหเ้ป็นบตัรเสยี หรอืกระท ำกำรใดแก่บตัร
เสยีเพื่อใหเ้ป็นบตัรเลอืกตัง้ทีใ่ชไ้ด ้หรอืท ำรำยงำนกำรเลอืกตัง้ผดิจำกควำมจรงิ 

 

มำตรำ ๑๐๒  เมื่อมกีำรรวมผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ ณ ทีเ่ลอืกตัง้ เสรจ็สิน้
แล้ว ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ประกำศผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ของหน่วย
เลอืกตัง้นัน้ จ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ที่มอียู่ทัง้หมด จ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ที่ใช้ และจ ำนวน
บตัรเลอืกตัง้ที่เหลอืจำกกำรลงคะแนนเลอืกตัง้  ทัง้นี้ ใหก้ระท ำโดยเปิดเผยและรำยงำน
ผลกำรนับคะแนนเลือกตัง้ต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่โดยทนัท ีเพื่อรวบรวมผลกำรนับคะแนนของทุกหน่วยเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้ 
แล้วให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกำศผลกำรนับ
คะแนนเลือกตัง้ของเขตเลือกตัง้และรำยงำนแสดงผลกำรนับคะแนนเลือกตัง้ต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัโดยเรว็ 

กำรประกำศผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ กำรรำยงำนผลกำรนับคะแนนเลือกตัง้ 
วธิกีำรและระยะเวลำกำรเกบ็รกัษำและท ำลำยบตัรเลอืกตัง้และเอกสำรหลกัฐำนเกีย่วกบั
กำรเลอืกตัง้ ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๐๓  ถ้ำกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ ณ หน่วยเลอืกตัง้ใดไม่สำมำรถกระท ำ
ได้ เนื่องจำกเกิดจลำจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่น ให้
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ประกำศงดกำรนับคะแนนเลือกตัง้ส ำหรบัหน่วย
เลอืกตัง้นัน้ แลว้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเร็ว เพื่อให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัก ำหนดวนัและสถำนทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้ต่อไป
โดยตอ้งไม่เกนิสำมวนันับแต่เหตุดงักล่ำวสิน้สุดลง แต่ในกรณีที่บตัรเลอืกตัง้ช ำรุดหรอืสูญ
หำย หรือกำรนับคะแนนเลือกตัง้ต่อไปจะก่อให้เกิดควำมไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๔๐๓ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะสัง่ใหด้ ำเนินกำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่ส ำหรบัหน่วยเลอืกตัง้
นัน้ตำมควรแก่กรณีกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๐๔  ในกรณีที่บัตรเสียตำมมำตรำ ๑๐๐ เป็นบัตรปลอม ให้
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้แยกบัตรปลอมออกไว้ต่ำงหำก และรำยงำนต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจงัหวดัเพื่อเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำด ำเนินกำร 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ได้รับรำยงำนตำมวรรคหนึ่งแล้วให้มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรไต่สวนตรวจสอบโดยพลนั ถ้ำมไิด้มหีลกัฐำนอนัแสดงได้ว่ำบตัรปลอมที่พบนัน้
มใิช่เป็นวธิกีำรในกำรทุจรติกำรเลอืกตัง้หรอืท ำใหก้ำรเลอืกตัง้ไม่สุจรติหรอืไม่เทีย่งธรรม ให้
สัง่ยกเลกิกำรเลอืกตัง้ของหน่วยเลอืกตัง้นัน้ และสัง่ให้ด ำเนินกำรลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่
เห็นสมควรให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตรวจสอบบตัรเลือกตัง้ของหน่วยเลือกตัง้อื่น
ทุกหน่วยหรือบำงหน่วยตำมที่เห็นสมควรด้วย ในกรณีเช่นนัน้  ใหค้ณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ หรอืกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้สัง่
ให ้เปิดหบีบตัรเลอืกตัง้เพื่อตรวจสอบได้ แต่ต้องแจ้งใหผู้ ้สมคัรทรำบวนัเวลำและ
สถำนที่ทีจ่ะเปิดหบีบตัรเลอืกตัง้ โดยแจง้ใหท้รำบดว้ยว่ำผูส้มคัรมสีทิธเิขำ้ร่วมสงัเกตกำรณ์
ด้วยตนเองหรอืจะส่งผู้แทนมำแทนตนก็ได้ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้รบัรองว่ำไม่มกีำรทุจรติหรอืไม่มกีรณีไม่เทีย่งธรรม ใหด้ ำเนินกำรประกำศผลกำร
นับคะแนนเลอืกตัง้ต่อไป 

 

มำตรำ ๑๐๕  ในกรณีที่ผลกำรนับคะแนนเลือกตัง้ปรำกฏว่ำจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ
เลอืกตัง้ไม่ตรงกบัจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ทีใ่ชอ้อกเสยีงลงคะแนน ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง หำกยงัไม่ตรงกนัอีกให้รำยงำนพร้อมเหตุผล
ต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เพื่อพจิำรณำสัง่ใหม้กีำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่หรอืสัง่ให้
ออกเสยีงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ พร้อมทัง้แจ้งใหผู้้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทรำบ และน ำส่งหบีบตัรเลอืกตัง้ พร้อมวสัดุอุปกรณ์
กำรเลอืกตัง้แก่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิน่หรอืผูซ้ึง่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอบหมำย 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้สัง่ใหม้กีำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ตำมวรรค
หนึ่ง หำกปรำกฏว่ำจ ำนวนผู ้มำใช้สทิธิเล ือกตัง้ไม่ตรงกับจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ที่ใช้
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๔๐๔ 

ออกเสียงลงคะแนน ใหส้นันิษฐำนว่ำกำรเลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติ
หรอืเทีย่งธรรม และใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตรวจสอบบตัรเลอืกตัง้ของหน่วยเลอืกตัง้
อื่นทุกหน่วยหรอืบำงหน่วยตำมที่เหน็สมควรดว้ย  ทัง้นี้ ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๐๔ วรรค
สอง มำใชบ้งัคบัแก่กำรตรวจสอบบตัรเลอืกตัง้ดงักล่ำวดว้ยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ปรำกฏภำยหลงัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ว่ำ กำรนับคะแนนเลอืกตัง้
ในหน่วยเลือกตัง้ใดหรือในเขตเลือกตัง้ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอี ำนำจสัง่ใหเ้ปิดหบีบตัรเลอืกตัง้และนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ตำม
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด แต่ทัง้นี้ต้องกระท ำภำยในเก้ำ
สบิวนันับแต่วนัทีป่ระกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

ในกรณีที่ผลกำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่ตำมวรรคสำมเปลี่ยนแปลงผู้ได้รบั
เลอืกตัง้ ให้ผู้ได้รบัเลอืกตัง้เดมิพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วนัที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ประกำศผลกำรเลอืกตัง้จำกกำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่ และให้ผู ้ได้รบัเลือกตัง้ใหม่

ด ำรงต ำแหน่งเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เดมิ๘ 

 

มำตรำ ๑๐๖  เมื่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัไดร้บัรำยงำนผลกำร
นับคะแนนเลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๑๐๒ แล้วเหน็ว่ำกำรเลอืกตัง้และกำรนับคะแนนเลอืกตัง้
เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม ใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เพื่อประกำศผล
กำรเลอืกตัง้ 

ในกรณีทีม่ผีูร้อ้งเรยีนโดยมหีลกัฐำนตำมสมควรว่ำกำรนับคะแนนเลอืกตัง้มไิด้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดรำยงำนให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้พิจำรณำ ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้เห็นด้วยกับรำยงำน
ดงักล่ำว ใหม้คี ำสัง่ใหน้ับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ กำรนับคะแนนใหม่ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 
๘ นำยกเทศมนตรแีละสมำชกิสภำเทศบำลจะต้องพน้จำกต ำแหน่ง แต่ยงัคงปฏบิตัหิน้ำที่อยู่

เนื่องจำกมไิด้ทรำบถึงค ำสัง่ให้มกีำรเลอืกตัง้ใหม่ตำมมำตรำ ๙๘ กจิกำรที่บุคคลดงักล่ำวได้กระท ำไป
ตำมอ ำนำจหน้ำที่มผีลใชไ้ด้และมสีทิธไิดร้บัค่ำตอบแทนจำกกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๐/๒๕๕๑) 
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๔๐๕ 

ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัด มีเหตุอันควรสงสัยโดยมี
หลกัฐำนอนัควรเชื่อได้ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๕ หรือมีกรณีอื่นที่ท ำให้กำรเลอืกตัง้
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรอืเทีย่งธรรม ใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยพลนั 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ได้รบัรำยงำนตำมวรรคสำม หรอืเมื่อมกีรณีที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มเีหตุอนัควรสงสยัโดยมหีลกัฐำนตำมสมควรว่ำมกีำรฝ่ำฝืน
มำตรำ ๖๕ หรอืมกีรณีอื่นที่ท ำให้กำรเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม ให้
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ด ำเนินกำรไต่สวนโดยพลนัถำ้ผลกำรไต่สวนปรำกฏว่ำมมีลู ให้
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มคี ำสัง่ใหม้ีกำรเลอืกตัง้ใหม่ เวน้แต่กำรฝ่ำฝืนหรอืควำมไม่สุจรติ
หรอืไม่เทีย่งธรรมดงักล่ำวมไิด้เกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดค้ะแนนในล ำดบัทีจ่ะไดร้บัเลอืกตัง้ ในกรณี
เช่นนี้ใหด้ ำเนินกำรเพื่อใหม้กีำรลงโทษผูก้ระท ำควำมผดิต่อไปโดยเรว็ 

เพื่อประโยชน์ในกำรหำควำมจริง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มหีน้ำที่และ
อ ำนำจไต่สวนครอบคลุมถงึกำรเลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้ทีม่ไิดม้เีหตุสงสยัดงักล่ำวตำมที่
เหน็สมควรดว้ย 

 

มำตรำ ๑๐๗ ก่อนประกำศผลกำรเลอืกตัง้ ถำ้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้สบืสวน
หรอืไต่สวนแล้วเหน็ว่ำ มหีลกัฐำนอนัควรเชื่อไดว้่ำผูส้มคัรผูใ้ดกระท ำกำรอนัเป็นเหตุให้
กำรเลือกตัง้นัน้มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลกัฐำนอนัควรเชื่อได้ว่ำ
ผู้สมคัรผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท ำ สนับสนุน หรอืรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรดงักล่ำว 
หรอืรูว้่ำมกีำรกระท ำดงักล่ำวแลว้ไม่ด ำเนินกำรเพื่อระงบักำรกระท ำนัน้ ให้คณะกรรมกำร
กำรเลือกตัง้สัง่ระงบัสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ของผู้สมัครทีก่ระท ำกำรเช่นนัน้ทุกรำยไว้
เป็นกำรชัว่ครำวเป็นระยะเวลำไม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วนัทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มคี ำสัง่ 

ค ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีทีป่รำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำมกีำรกระท ำอนัเป็นกำรฝ่ำฝืน
ควำมในวรรคหนึ่ง ไม่ว่ำเป็นกำรกระท ำของผู ้ใด ถ้ำเห็นว่ำผู ้สมคัรผู ้ใดจะได้ร ับ
ประโยชน์จำกกำรกระท ำนัน้ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอี ำนำจสัง่ใหผู้ส้มคัรผูน้ัน้ระงบั
หรือด ำเนินกำรใดเพื่อแก้ไขควำมไม่สุจรติหรอืควำมไม่เที่ยงธรรมนัน้ภำยในเวลำที่
ก ำหนด ในกรณีทีผู่ ้สมคัรผู้นัน้ไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
โดยไม่มเีหตุอนัสมควร ให้สนันิษฐำนว่ำผู้สมคัรผูน้ัน้เป็นผู้สนับสนุนกำรกระท ำนัน้ เว้น
แต่ผูส้มคัรนัน้จะพสิจูน์ไดว้่ำไม่มส่ีวนรูเ้หน็ในกำรกระท ำดงักล่ำว 
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๔๐๖ 

ในกรณีทีม่คี ำสัง่ระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตำมมำตรำนี้ภำยหลงัวนัออกเสยีง
ลงคะแนนแต่ก่อนวนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ และผูส้มคัรทีถู่กระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้
ที่ได้คะแนนเลือกตัง้ในล ำดบัที่ได้รบัเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้นัน้ ให้คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้สัง่ใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ 

 

มำตรำ ๑๐๘  เมื่อมีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๗ แล้ว ให้คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ยื่นค ำรอ้งต่อศำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำคทีม่เีขตอ ำนำจเพื่อพจิำรณำ ในกรณีที่
ศำลพพิำกษำว่ำผู้นัน้กระท ำผดิตำมมำตรำ ๑๐๗ ใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้
หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้เป็นเวลำสบิปี 

เมื่อประกำศผลกำรเลอืกตัง้แลว้ปรำกฏหลกัฐำนอนัควรเชื่อไดว้่ำผลกำรเลอืกตัง้เกิด
จำกกำรเลอืกตัง้ที่มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ยื่นค ำ
ร้องต่อศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำคเพื่อพจิำรณำ ในกรณีที่ศำลวนิิจฉัยว่ำ ผลกำร
เลอืกตัง้เกิดจำกกำรเลอืกตัง้ที่มไิด้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม ให้ศำลสัง่ให้มกีำร
เลอืกตัง้ใหม่ส ำหรบักำรเลอืกตัง้นัน้ และสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืเพกิถอน
สทิธเิลอืกตัง้ของผูท้ีก่ระท ำกำรอนัเป็นเหตุใหก้ำรเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่ง
ธรรมเป็นเวลำสบิปี 

กำรพจิำรณำของศำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำคตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้น ำส ำนวนกำรสบืสวนหรอืไต่สวนของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เป็นหลกัในกำรพจิำรณำ 
และเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม ให้ศำลมีอ ำนำจสัง่ไต่สวนข้อเท็จจริงและ
พยำนหลกัฐำนเพิม่เตมิได ้

เมื่อศำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำคมคี ำสัง่รบัค ำรอ้งตำมวรรคสองไวพ้จิำรณำ
แล้ว ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่ หรอืสมำชกิสภำทอ้งถิน่ แล้วแต่กรณี หยุดปฏบิตัหิน้ำทีจ่นกว่ำ
ศำลจะพพิำกษำว่ำผูน้ัน้มไิดก้ระท ำผดิ 

ในกรณีที่ผู้บริหำรท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบตัิหน้ำที่ตำมวรรคสี่ ให้รองผู้บริหำร
ทอ้งถิน่ เลขำนุกำรผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ทีป่รกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถิน่นัน้หยุดปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ย 

ค ำวนิิจฉยัของศำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำคใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

มำตรำ ๑๐๙  ในกรณีทีศ่ำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำคมคี ำสัง่ใหเ้พกิถอนสทิธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืสมำชกิสภำท้องถิ่นหรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ผูใ้ด และเป็นเหตุใหต้อ้งมกีำรเลอืกตัง้ใหม่ ไม่ว่ำจะมคี ำรอ้งขอหรอืไม่ใหศ้ำล



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๔๐๗ 

สัง่ใหผู้น้ัน้ตอ้งรบัผดิในค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรเลอืกตัง้ครัง้ทีเ่ป็นเหตุใหศ้ำลมคี ำสัง่เช่นว่ำนัน้ 
จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวให้ศำลพจิำรณำจำกหลกัฐำนกำรใช้จ่ำยที่คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้เสนอต่อศำล 

ค ่ำ ใ ช ้จ ่ำ ยที ่ไ ด ้ร บั ต ำมวร รคหนึ ่ง  เ มื ่อ ห กัค ่ำ ใ ช ้จ ่ำ ยของส ำน ัก ง ำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แล้ว ที่เหลอืจำกนัน้ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
โอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่ป็นผูด้ ำเนินกำรจดักำรเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๑๑๐  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๑๑๑ กำรเลอืกตัง้ผู ้บรหิำรทอ้งถิ่น ให้
ผู ้สมคัรซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้มำกที่สุดและมำกกว่ำคะแนนเสยีงที่ไม่เลือกผู้ใด 
เป็นผู้ได้รบัเลือกตัง้ ส ำหรบักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นในเขตเลอืกตัง้ที่มกีำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นได้หนึ่งคน ใหผู้ส้มคัรซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้มำกที่สุด
และมำกกว่ำคะแนนเสยีงทีไ่ม่เลอืกผูใ้ดเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ แต่ในเขตเลอืกตัง้ทีม่กีำรเลอืกตัง้
สมำชิกสภำท้องถิ่นได้มำกกว่ำหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตัง้มำกที่สุดเรียง
ตำมล ำดบัลงมำในเขตเลอืกตัง้นัน้และไดร้บัคะแนนมำกกว่ำคะแนนเสยีงที่ไม่เลอืกผูใ้ด
เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ตำมจ ำนวนสมำชกิสภำทอ้งถิน่ทีจ่ะพงึมใีนเขตเลอืกตัง้นัน้ 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง หำกมีผู้สมคัรได้คะแนนเลือกตัง้เท่ำกันอนัเป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถเรยีงล ำดบัผู ้ไดร้บัเลอืกตัง้ได้ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู ้สมคัรที่ได้คะแนนเลอืกตัง้
เท่ำกนัจบัสลำกเพื่อให้ได้ผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ครบจ ำนวนทีจ่ะพงึมใีนเขตเลอืกตัง้นัน้ ซึ่งต้อง
กระท ำต่อหน้ำผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ ตำมวธิกีำร
ทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศก ำหนด 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง หำกไม่มีผู้สมคัรผู้ใดได้รบัเลือกตัง้เพรำะเหตุที่ไม่ได้
คะแนนมำกกว่ำคะแนนเสยีงที่ไม่เลือกผู้ใด ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั
ประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ และด ำเนินกำรให้มกีำรรบัสมคัรผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ ใหม่ 
โดยผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้รำยเดมิทุกรำยไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ในกำรเลอืกตัง้ทีจ่ะจดั
ขึน้ใหม่ 

 

มำตรำ ๑๑๑  ในกรณีทีม่ผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูบ้รหิำรทอ้งถิน่เท่ำกบัจ ำนวน
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ทีจ่ะพงึมใีนเขตเลอืกตัง้นัน้ หรอืในกรณีทีม่ผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่เท่ำกบัหรอืน้อยกว่ำจ ำนวนสมำชกิสภำทอ้งถิน่ทีจ่ะพงึมใีนเขตเลอืกตัง้นัน้ ผูส้มคัร
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รบัเลอืกตัง้จะได้รบัเลอืกตัง้ต่อเมื่อได้รบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสบิของ
จ ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้ และมำกกว่ำคะแนนเสยีงทีไ่ม่เลือกผูใ้ด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รบัเลือกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
จังหวัดประกำศให้มกีำรเลอืกตัง้ใหม่ และด ำเนินกำรให้มกีำรรบัสมคัรผูส้มคัรรบั
เลอืกตัง้ใหม่ โดยผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้รำยเดมิทุกรำยซึง่ไม่ไดค้ะแนนมำกกว่ำคะแนนเสยีงที่
ไม่เลอืกผูใ้ด ไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ในกำรเลอืกตัง้ทีจ่ะจดัขึน้ใหม่ 

 

มำตรำ ๑๑๒  ในกำรด ำเนินกำรจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ตำมมำตรำ ๑๑๐ หรอื
มำตรำ ๑๑๑ ส ำหรบัผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ใหด้ ำเนินกำรจนกว่ำจะมผีูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ 

ในกำรด ำเนินกำรจดัให้มกีำรเลือกตัง้ใหม่ตำมมำตรำ ๑๑๐ หรอืมำตรำ ๑๑๑ 
ส ำหรบัสมำชกิสภำท้องถิ่น หำกได้จดัให้มกีำรเลอืกตัง้ใหม่อีกครัง้หนึ่งแล้ว ยงัไม่มผีู้
ได้รบัเลอืกตัง้ ให้งดกำรจดัให้มกีำรเลอืกตัง้ต่อไป และให้ถือว่ำสภำท้องถิ่นนัน้มสีมำชิก
เท่ำที่มอียู่จนกว่ำสภำท้องถิ่นนัน้จะครบวำระ เว้นแต่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัตัง้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่จะก ำหนดจ ำนวนสมำชกิสภำทอ้งถิน่ไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 

หมวด ๙ 

กำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรเลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๑๑๓  ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ หรอืผู้สมคัร มสีทิธยิื่นคดัคำ้นต่อคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ว่ำกำรเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ทีต่นมสีทิธเิลอืกตัง้ หรอืทีต่นสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
แลว้แต่กรณี มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

ผู ้มสีทิธยิื่นคดัค้ำนกำรเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่งอำจยื่นคดัค้ำนไดต้ัง้แต่วนัที่
ประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้จนถงึสำมสบิวนันับแต่วนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ เวน้แต่ 

(๑) กำรคดัค้ำนเพรำะเหตุตำมมำตรำ ๖๐ หรอืมำตรำ ๖๒ ให้ยื่นได้ตัง้แต่วนั
เลอืกตัง้จนถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

(๒) กำรคดัคำ้นเกี่ยวกบักำรนับคะแนนให้คดัค้ำนในระหว่ำงเวลำที่ยงันับ
คะแนนไม่แล้วเสร็จ หรอืในกรณีคดัค้ำนกำรรวมคะแนน ให้คดัค้ำนก่อนประกำศผลกำรนับ
คะแนนทีห่น่วยเลอืกตัง้ 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ได้รบัค ำคดัค้ำนกำรเลอืกตัง้ให้ด ำเนินกำร
สบืสวนหรือไต่สวนเพื่อหำข้อเท็จจริงโดยพลนั และพิจำรณำด ำเนินกำรตำมหมวดนี้ 
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แล้วแต่กรณีต่อไป  ทัง้นี้ กำรยื่นค ำคดัค้ำนกำรเลอืกตัง้และกำรพจิำรณำให้เป็นไปตำม
วธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๑๔  ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดเห็นว่ำ 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กระท ำกำรไปในทำงทีอ่ำจเกิดควำมเสยีหำยแก่
กำรจดักำรเลอืกตัง้ หรอือำจท ำใหก้ำรเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม หรอืไม่
ปฏบิตัติำมค ำแนะน ำตกัเตอืน ใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ และคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืกรรมกำรกำรเลอืกตัง้อำจมคี ำสัง่ใหร้ะงบั ยบัยัง้ 
แกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืสัง่ใหก้ระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มคี ำสัง่ตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้มอี ำนำจสัง่ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นัน้พ้นจำกหน้ำที่ควำม
รบัผิดชอบและแต่งตัง้บุคคลอื่นให้ปฏิบตัิหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรอืผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีพ่น้จำกหน้ำที ่
ส่งมอบเอกสำรหลกัฐำนเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้และอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่บุคคลซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ขึน้ใหม่ 

 

มำตรำ ๑๑๕  ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มคี ำสัง่ให้คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจำกหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบตำมมำตรำ ๑๑๔ วรรคสอง ถ้ำ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้เห็นสมควรใหม้กีำรด ำเนินกำรทำงวนิัยด้วย ให้แจง้ต่อ
ผู้บงัคบับญัชำของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอื
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้เพื่อด ำเนินกำรทำงวนิัย
ต่อไป 
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หมวด ๑๐ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๑๑๖  ผูซ้ึ่งกระท ำควำมผดิตำมมำตรำ ๑๒๖ วรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่ำกระท ำ
กำรอนัเป็นกำรทุจริตในกำรเลือกตัง้ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รบัยกเว้นโทษตำมมำตรำ 
๑๒๖ วรรคสำม 

 

มำตรำ ๑๑๗  ผู ้บงัคบับญัชำหรอืนำยจำ้งผู ้ใดขดัขวำง หน่วงเหนี่ยว หรอื
ไม่ใหค้วำมสะดวกโดยไม่มเีหตุอนัสมควรในกำรไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำหรอื
ลูกจำ้ง แลว้แต่กรณี ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบำท หรอืทัง้
จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๑๘  ผู้ใดกระท ำกำรอนัเป็นเทจ็ เพื่อให้ผู้อื่นเขำ้ใจผดิว่ำผู้สมคัรผูใ้ด
กระท ำกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญัตินี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสองปี
หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปี 

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมคัรนัน้ถูกเพิกถอนสทิธิ
เลอืกตัง้หรอืสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืเพื่อไม่ใหม้กีำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ ตอ้งระวำง
โทษจ ำคุกตัง้แต่หำ้ปีถึงสบิปี และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบำทถงึสองแสนบำท และใหศ้ำล
สัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผู้นัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรแจ้งหรือให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้หรอืผูซ้ึ่งคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอบหมำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่เจด็ปี
ถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนสีห่มื่นบำทถงึสองแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

ถำ้กำรกระท ำตำมวรรคสองหรอืวรรคสำม เป็นกำรกระท ำหรอืก่อใหผู้อ้ื่นกระท ำ 
สนับสนุนหรอืรู้เหน็เป็นใจของหวัหน้ำพรรคกำรเมอืง ใหถ้อืว่ำพรรคกำรเมอืงนัน้กระท ำกำร
อนัอำจเป็นภัยต่อควำมมัน่คงของรัฐตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรค
กำรเมอืง 

 

มำตรำ ๑๑๙  กรรมกำรกำรเลือกตัง้ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั ผู้ตรวจกำรเลือกตัง้ กรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู ้อ ำนวยกำรกำรเล ือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รบัแต่งตัง้หรอืมอบหมำยให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้ตำม
พระรำชบญัญตัินี้ จงใจไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำที่หรอืกระท ำกำรอนัมชิอบดว้ยหน้ำทีเ่พื่อเป็น
คุณหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัร หรอืกระท ำกำรหรอืละเวน้กระท ำกำรโดยทุจรติหรอืประพฤตมิิ
ชอบในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่สำมปีถึงยี่สิบปี และปรบัตัง้แต่สอง
หมื่นบำทถงึสองแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๑๒๐  ผู ้ใดลงสม ัครร ับ เล ือกตั ง้ โดยรู ้อยู ่แล ้วว ่ำตนเป็นผู ้ข ำด
คุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องหำ้มในกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปี
ถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

 

มำตรำ ๑๒๑  ผูใ้ดจงใจกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ ใหบ้ตัรเลอืกตัง้ทีต่นไดร้บัมอบ
จำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ ช ำรุดหรอืเสยีหำย ต้องระวำงโทษปรบัไม่เกินห้ำพนั
บำท และมใิหถ้อืว่ำเป็นควำมผดิฐำนท ำใหเ้สยีทรพัย์ 

ผู้ใดจงใจกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้บตัรเลอืกตัง้ช ำรุดหรือเสยีหำยหรือให้เป็น
บตัรเสยีอนัมใิช่เป็นกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ง และเป็นกำรกระท ำโดยมเีจตนำเพื่อให้
กำรเลอืกตัง้ไม่เป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม หรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ แก่บตัรเสยี
เพื่อให้เป็นบตัรเลอืกตัง้ทีใ่ชไ้ด้ หรอืท ำหรอืใชบ้ตัรปลอมเพื่อใชใ้นกำรออกเสยีงลงคะแนน 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหำ้ปี และปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดสบิปี 

ถ้ำผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำร
เลอืกตัง้ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสน
บำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

 

มำตรำ ๑๒๒  ในระหว่ำงเวลำเปิดกำรออกเสยีงลงคะแนนจนถงึเวลำปิดกำรออก
เสยีงลงคะแนน ถำ้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เปิดเผยใหแ้ก่ผูใ้ดทรำบว่ำ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
ผู้ใดมำลงคะแนนหร ือยงัไม่มำลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ผู ้สมคัร ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 
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มำตรำ ๑๒๓  ผู้ใดขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก หรือจดัเลี้ยงสุรำทุกชนิด ในเขต
เลอืกตัง้ ในระหว่ำงเวลำ ๑๘.๐๐ นำฬกิำของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้หนึ่งวนั จนถงึเวลำ ๑๘.๐๐ 
นำฬิกำของวนัเลอืกตัง้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกินหนึ่งหมื่น
บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๒๔  ผู้ใดเล่นหรอืจดัให้มกีำรเล่นกำรพนันขนัต่อใด ๆ เกี่ยวกบัผล
ของกำรเลอืกตัง้ ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุตัง้แต่หน่ึงปีถงึหำ้ปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึ
หนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูเ้ล่นมกี ำหนด
สบิปี และเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูจ้ดัใหม้กีำรเล่น 

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรกระท ำของผูส้มคัร ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และ
ใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูส้มคัรผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๑๒๕  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๘ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบั
ไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรบั และให้ศำลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผู้นัน้มี
ก ำหนดหำ้ปี 

 

มำตรำ ๑๒๖  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๔ มำตรำ ๖๕ (๑) หรอื (๒) มำตรำ ๖๗ วรรค
หนึ่ง มำตรำ ๘๔ มำตรำ ๘๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๘๘ มำตรำ ๙๒ มำตรำ ๙๙ หรอืมำตรำ ๑๐๑ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท หรอื
ทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๕ (๓) (๔) หรอื (๕) หรอืมำตรำ ๖๙ ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และ
ใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

ในกรณีที่ผู้ฝ่ำฝืนตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๙๒ ถ้ำผู้นัน้ได้แจ้งถึงกำร
กระท ำอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนนัน้ต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้หรอืผู้ซึ่งคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้มอบหมำยก่อนถูกจับกุม ผู้นัน้ไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ
เลอืกตัง้หรอืสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 
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ในกรณีทีศ่ำลมคี ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหล้งโทษผูก้ระท ำควำมผดิตำมมำตรำ ๖๕ 
(๑) หรอื (๒) ใหศ้ำลสัง่จ่ำยเงนิสนิบนน ำจบัไม่เกนิกึง่หนึ่งจำกจ ำนวนเงนิค่ำปรบัแก่ผูแ้จง้
ควำมน ำจบั 

 

มำตรำ ๑๒๗  ผูส้มคัรผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๐ วรรคสำม ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่
หนึ่งปีถึงห้ำปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึหนึ่งแสนบำท หรอืปรบัเป็นจ ำนวนสำมเท่ำ
ของจ ำนวนเงินที่เกินจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
จงัหวดัประกำศก ำหนด แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำกนั หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดสบิปี 

 

มำตรำ ๑๒๘  ผู้สมคัรผู้ใดไม่ยื่นบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยต่อคณะกรรมกำรกำร
เลือกตัง้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรอืจงใจยื่นเอกสำรหรอืหลกัฐำนไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตำมมำตรำ ๖๒ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรอืปรบัไม่เกินสี่หมื่นบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปี 

ถ้ำบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยที่ยื่นตำมมำตรำ ๖๒ เป็นเท็จ ผู้สมคัรต้องระวำงโทษ
จ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึหำ้ปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึหนึ่งแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิ
ถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดสบิปี 

 

มำตรำ ๑๒๙  ผูใ้ด 

(๑) ไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรำ ๖๔ หรอืไม่ปฏิบตั ิตำมค ำสัง่คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๗๓ หรอื 

(๒) ฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๖ วรรคสอง มำตรำ ๗๐ หรอืมำตรำ ๗๔ วรรคหนึ่ง 

ผูน้ัน้ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำ
ทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๓๐  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๗ วรรคสอง ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหำ้ปี หรอื
ปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้
มกี ำหนดหำ้ปี 

 

มำตรำ ๑๓๑  ผูซ้ึง่มไิดม้สีญัชำตไิทยผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๘ ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุ
ตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท 

 

มำตรำ ๑๓๒  ผู้ใดปิดประกำศหรือติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตัง้โดยไม่
เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้หรือผู้ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มอบหมำย
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ก ำหนดตำมมำตรำ ๗๑ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกินหนึ่งหมื่น
บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ค่ำปรบัตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำส่งเป็นรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ควำมผดิไดเ้กดิขึน้ 

 

มำตรำ ๑๓๓  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๙๖ หรอืจงใจขดัขวำงกำรขนส่งหบีบตัรเลอืกตัง้ 
หรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ เพื่อใหก้ำรขนส่งหบีบตัรเลอืกตัง้ล่ำชำ้ ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุ
ตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิ
ถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผู้นัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

 

มำตรำ ๑๓๔  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๘๕ วรรคสอง มำตรำ ๘๖ หรือมำตรำ ๙๐ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหำ้ปี หรอืปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และให้
ศำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดสบิปี 

 

มำตรำ ๑๓๕  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๘๗ หรอืมำตรำ ๘๙ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๓๖  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๙๑ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสบิปี 
หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มี
ก ำหนดสบิปี 

 

มำตรำ ๑๓๗  คณะกรรมกำรกำรเล ือกตัง้ประจ ำองค ์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรอืผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นผู้ใด ไม่ปฏบิตัิ
ตำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทีส่ ัง่ตำมมำตรำ ๑๑๔ 
วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรอืปรบัไม่เกินสี่หมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้
ปรบั 

 

มำตรำ ๑๓๘  ในกำรสืบสวนหรือไต่สวน หำกปรำกฏว่ำกำรให้ข้อมูล กำรชี้
เบำะแส หรอืค ำใหก้ำรของบุคคลซึ่งมส่ีวนเกีย่วขอ้งหรอืมส่ีวนร่วมในกำรกระท ำควำมผดิ
ตำมพระรำชบญัญตันิี้รำยใดจะเป็นประโยชน์ในกำรพสิูจน์กำรกระท ำควำมผดิของผู้กระท ำ
ควำมผดิคนอื่นที่เป็นตวักำรส ำคญั และสำมำรถใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนในกำรวนิิจฉัยกำร
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๔๑๕ 

กระท ำควำมผดิของผู้กระท ำควำมผดินัน้ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะกนับุคคลนัน้ไว้
เป็นพยำนโดยไม่ด ำเนินคดกีไ็ด ้

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มมีติไม่ด ำเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว ให้สิทธใินกำร
ด ำเนินคดอีำญำเป็นอนัระงบัไป เว้นแต่ปรำกฏในภำยหลงัว่ำผู้ถูกกนัไว้เป็นพยำนได้ให้
ถอ้ยค ำอนัเป็นเทจ็ หรอืไม่ไปเบกิควำม หรอืไปเบกิควำมแต่ไม่เป็นไปตำมทีใ่หก้ำรหรอืให้
ถ้อยค ำไว ้ใหก้ำรกนับุคคลไวเ้ป็นพยำนนัน้สิน้สุดลง และคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้อำจ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบับุคคลนัน้ต่อไปได ้

มำตรกำรในกำรกนับุคคลไว้เป็นพยำนตำมวรรคหนึ่ง และกำรเพกิถอนกำร
กนัไว้เป็นพยำนตำมวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๓๙  ในกรณีที่พระรำชบญัญตัินี ้บญัญตัใิห้ศำลสัง่เพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้โดยมกี ำหนดระยะเวลำหรอืสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ให้กำรเพกิถอน
สทิธดิงักล่ำวมผีลในทนัทแีละเริม่นับระยะเวลำนับแต่วนัที่ศำลมคี ำสัง่หรอืค ำพพิำกษำ 
เวน้แต่ศำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำคจะมคี ำสัง่หรอืค ำพพิำกษำเป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๑๔๐  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมกีำรกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้
เกิดขึ้นในเขตเลอืกตัง้ใด ให ้ถ ือว่ำคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืผูส้มคัรในเขต
เลอืกตัง้นัน้เป็นผู้เสยีหำยตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

 

มำตรำ ๑๔๑  ผู้ใดกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัินี้นอกรำชอำณำจกัร 
จ ะต ้อง ร บั โทษในรำชอำณำจ กัร  และกำรกระท ำของผู ้เป็นต ัวกำรด ้วยก ัน 
ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท ำควำมผดินัน้ แม้จะกระท ำนอกรำชอำณำจกัร ให้ถือว่ำ
ตวักำร ผูส้นับสนุน หรอืผูใ้ชใ้หก้ระท ำควำมผดินัน้ไดก้ระท ำในรำชอำณำจกัร 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๑๔๒  ในกำรเลอืกตัง้ครัง้แรกภำยหลงัจำกทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใช้
บงัคบั เมื่อคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตเิหน็สมควรใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่
หรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมกำรกำร
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๔๑๖ 

เลอืกตัง้ทรำบ และเมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศก ำหนดใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้แล้ว ใหป้ระกำศคณะ
รกัษำควำมสงบแห่งชำตแิละค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตดิงัต่อไปนี้เฉพำะ
ในส่วนทีเ่กี่ยวกบักำรงดกำรจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 
และก ำหนดวธิกีำรไดม้ำซึ่งสมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่สิ้นผลบงัคบัส ำหรบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

(๑) ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง กำรได้มำซึ่ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชัว่ครำว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ 

(๒) ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง กำรได้มำซึ่ง
สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครและสมำชกิสภำเขตเป็นกำรชัว่ครำว ลงวนัที ่๑๐ กรกฎำคม 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ 

(๓) ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำรไดม้ำซึง่
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชัว่ครำว ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ 

(๔) ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง กำรได้มำซึ่ง
สมำชกิสภำทอ้งถิน่เป็นกำรชัว่ครำวในกรณีทีม่กีำรยุบสภำทอ้งถิน่ ลงวนัที ่๔ พฤษภำคม 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๙ 

(๕) ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง กำรไดม้ำ
ซึ่งสมำชกิสภำทอ้งถิ่นหรอืผูบ้รหิำรท้องถิ่นเป็นกำรชัว่ครำว ในกรณีทีม่กีำรจดัตัง้องค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลเป็นเทศบำล กำรยกฐำนะเป็นเทศบำลหรอืกำรเปลี่ยนแปลงฐำนะของ
เทศบำล ลงวนัที ่๒๑ มถิุนำยน พุทธศกัรำช ๒๕๕๙ 

(๖) ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง กำรให้ผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนครพ้นจำกต ำแหน่ง และกำรแต่งตัง้ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
ลงวนัที ่๑๘ ตุลำคม พุทธศกัรำช ๒๕๕๙ 

(๗) ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง กำรแต่งตัง้
นำยกเมอืงพทัยำ ลงวนัที ่๑๖ กุมภำพนัธ ์พุทธศกัรำช ๒๕๖๐ 

ในกรณีที่ไม่มีคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ให้อ ำนำจของคณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำตติำมวรรคหนึ่งเป็นอ ำนำจของคณะรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๔๑๗ 

 

มำตรำ ๑๔๓  ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ผู้ใดเสยีสทิธเินื่องจำกไม่ได้ไปใช้สทิธิเลือกตัง้
ตำมพระรำชบญัญตัิกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
อยู่ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหก้ำรเสยีสทิธขิองผูน้ัน้เป็นอนัสิน้สุดลงนับแต่วนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๔๔  พระรำชบญัญัตินี้ไม่ม ีผลกระทบต่อกำรด ำเนินคดแีพ่งต่อ
บุคคลใดทีม่คีวำมรบัผดิตำมพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำร
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเพื่อประโยชน์แห่งกำรนี้ ใหถ้อืว่ำพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ยงัมผีลใชบ้งัคบัอยู่ 

กำรกระท ำใด ๆ อนัเป็นควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัิกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ถ้ำกำรกระท ำนัน้ยังเป็นควำมผิดตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ใหพ้นักงำนสอบสวน พนักงำนอยักำร คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ และ
ศำล มอี ำนำจด ำเนินกำรต่อไปตำมพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอื
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้ถือว่ำพระรำชบญัญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ยงัมผีลใชบ้งัคบัอยู่ 

 

มำตรำ ๑๔๕  บรรดำระเบยีบ ประกำศ ขอ้ก ำหนด ค ำสัง่ หรอืมตขิองคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัิกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผูบ้รหิำรท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ให้มผีลใช้บงัคบั
ต่อไปเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้ต่อพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ จนกว่ำจะมรีะเบยีบ ประกำศ ค ำสัง่ 
หรอืมตติำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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๔๑๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีบ่ทบญัญตัขิอง
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยบญัญตัใิหส้มำชกิสภำทอ้งถิน่ต้องมำจำกกำรเลอืกตัง้ และ
ผู้บรหิำรท้องถิ่นให้มำจำกกำรเลอืกตัง้หรอืมำจำกควำมเหน็ชอบของสภำท้องถิ่น หรอืกรณี
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่รูปแบบพเิศษจะมำโดยวธิอีื่นกไ็ด ้แต่ต้องค ำนึงถงึกำรมส่ีวนร่วม
ของประชำชนดว้ย โดยคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ รวมทัง้
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมที่
กฎหมำยบญัญตั ิซึ่งต้องค ำนึงถึงเจตนำรมณ์ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ
ตำมแนวทำงทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ จงึสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของบทบญัญัติของ
รฐัธรรมนูญดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๔๑๙ 

ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๒๗ มำตรำ ๒๘  
มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๗ และมำตรำ ๕๙ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๕ มำตรำ ๙  
มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๕ มำตรำ ๒๐ มำตรำ ๒๕ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๒๙ 
มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๔๐มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๒ 
มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๖ มำตรำ ๕๗ มำตรำ ๖๐มำตรำ ๖๑ มำตรำ ๖๒ มำตรำ ๗๖  
มำตรำ ๗๗ มำตรำ ๗๙ มำตรำ ๘๐ มำตรำ ๘๒ มำตรำ ๙๓มำตรำ ๙๕ มำตรำ ๙๖ 
มำตรำ ๙๘ มำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๒ มำตรำ ๑๐๓ มำตรำ ๑๐๔ มำตรำ ๑๐๕  
มำตรำ ๑๐๖ มำตรำ ๑๑๐ มำตรำ ๑๑๑ และมำตรำ ๑๑๒ แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จงึออก
ระเบยีบเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ที่ไดม้อบหมำยให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูร้บัผดิชอบกำรจดักำรเลอืกตัง้และก ำหนดระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละขัน้ตอน ดงันี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ข้ อ  ๒ ๙  ร ะ เ บี ย บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั ้ง แ ต่ วั น ถั ด จ ำ ก วัน ป ร ะ ก ำ ศ ใ น 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 
(๑) ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่น

หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๒) ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่น

หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
๙รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๑๓๗ ก/หน้ำ ๑/๑๗ ธนัวำคม ๒๕๖๒ 
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(๓) ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๔) ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๕) ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๖) ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๗) ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิ่น
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๘) ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรนับคะแนน
เลอืกตัง้ใหม่ในกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๙) ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เรื่อง มอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัด ำเนินกำรรบัค ำรอ้งและวนิิจฉัยสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้“ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

เทศบำล องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมอืงพทัยำ และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ 

“สภำท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ สภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั สภำเทศบำล 
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล สภำกรุงเทพมหำนคร สภำเมอืงพทัยำ และสภำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ 

“ผู้บริหำรท้องถิ่น ”  หมำยควำมว่ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นำยก
เมืองพทัยำ และผู้บริหำรท้องถิ่นหรอืคณะผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมำยจดัตัง้ 

“หวัหน้ำพนักงำนส่วนทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ ปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
ปลดัเทศบำล ปลดัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ปลดักรุงเทพมหำนคร ปลดัเมอืงพทัยำ และ
หวัหน้ำพนักงำนหรอืหวัหน้ำขำ้รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำย
จดัตัง้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
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“คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำม
กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“กรรมกำรกำรเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำมกฎหมำย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ และใหห้มำยควำมรวมถงึประธำน
กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ดว้ย 

“เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ เลขำธกิำรคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ ตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ตำมกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“นำยอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึผู้อ ำนวยกำรเขตและปลดัอ ำเภอผูเ้ป็นหวัหน้ำ
ประจ ำกิง่อ ำเภอดว้ย  

“นำยทะเบยีนอ ำเภอ” หมำยควำมว่ำ นำยทะเบยีนอ ำเภอตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรทะเบยีนรำษฎร 

“นำยทะเบยีนทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ นำยทะเบยีนทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
กำรทะเบยีนรำษฎร 

“เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ บุคคลทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้ให้ปฏิบตัิหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภยัประจ ำที่เลือกตัง้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่  

“ผู้มีสิทธิเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ ผู้มีสิทธิเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

“ผู้สมัคร” หมำยควำมว่ำ ผู้สมัครรับเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

“ผู้ได้รบัเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำท้องถิ่นหรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

“ค่ำใชจ้่ำย” หมำยควำมว่ำ ค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่  

“กำรเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ทอ้งถิน่ 

“วนัเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ วนัทีก่ ำหนดใหเ้ป็นวนัเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 
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“วนัออกเสยีงลงคะแนนใหม่” หมำยควำมว่ำ วนัที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ก ำหนดใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ท ำกำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ผูส้มคัร 

“เขตเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ ท้องที่ที่ก ำหนดเป็นเขตเลือกตัง้สมำชิกสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

“หน่วยเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ ทอ้งทีท่ีก่ ำหนดใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ท ำกำรออก
เสยีงลงคะแนน ณ ทีเ่ลอืกตัง้ใดทีเ่ลอืกตัง้หนึ่ง 

“ทีเ่ลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ สถำนทีท่ี่ก ำหนดใหท้ ำกำรออกเสยีงลงคะแนนและ
ใหห้มำยควำมรวมถงึบรเิวณทีก่ ำหนดขึน้โดยรอบทีเ่ลอืกตัง้ดว้ย 

“ที่สมคัรรบัเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ก ำหนดให้ท ำกำรรบัสมคัรรับ
เลือกตัง้ผู้สมัครรับเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  และให้
หมำยควำมรวมถงึบรเิวณทีก่ ำหนดขึน้โดยรอบทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ดว้ย 

“จงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึกรุงเทพมหำนครดว้ย 
“อ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึเขตและกิง่อ ำเภอดว้ย 
“ต ำบล” หมำยควำมรวมถงึแขวงดว้ย 
“ศำลำกลำงจงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนครดว้ย 
“ทีว่่ำกำรอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึส ำนักงำนเขต และทีว่่ำกำรกิง่อ ำเภอดว้ย 
“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมกฎหมำย

ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้  
“ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัด” หมำยควำมรวมถึง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำกรุงเทพมหำนครดว้ย 
“บตัรเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ บตัรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บรหิำร

ทอ้งถิน่ 
“หบีบตัรเลอืกตัง้” หมำยควำมรวมถงึสิง่ทีใ่ชแ้ทนหบีบตัรเลอืกตัง้ดว้ย 
 

ขอ้ ๕  ใหป้ระธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เป็นผูร้กัษำกำรตำมระเบยีบนี้กรณีใดที่
มไิดก้ ำหนดไวห้รอืมเีหตุจ ำเป็น คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้อำจก ำหนด ยกเวน้ หรอืผ่อน
ผนักำรปฏบิตัติำมควำมในระเบยีบนี้ได ้
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๔๒๓ 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๖  ก่อนวนัครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำร
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำหกสิบวนั หรอืกรณีที่จะต้องมกีำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรือ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกครบวำระให้
หวัหน้ำพนักงำนส่วนทอ้งถิน่นัน้แจง้ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทรำบ เพื่อ
เตรียมกำรจดัให้มกีำรเลือกตัง้และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัรำยงำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ 

 

ขอ้ ๗  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เสนอร่ำง
ประกำศให้มกีำรเลอืกตัง้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒ หรอื ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓ 
แล้วแต่กรณีต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำจงัหวดัได้เห็นชอบตำมมำตรำ ๑๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบญัญตัิกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผู้บรหิำรทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วใหผู้้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวนัเมื่อได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้จดัส่งส ำเนำประกำศดงักล่ำวไปให้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ 

ขอ้ ๘ กรณีทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรเลอืกตัง้ใหม่ ตำมมำตรำ ๑๑๐ หรอืมำตรำ ๑๑๑ 
หรือมำตรำ ๑๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รำยงำนเหตุทีต่อ้งด ำเนินกำรเลอืกตัง้ใหม่ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทรำบ 
เพื่อประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ใหม่ตำมแบบ ส.ถ./
ผ.ถ. ๑/๔ ก่อนวันเลือกตัง้ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวนัให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
จังหวัดปิดประกำศให้มีกำรเลือกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และแจง้ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และผู้ อ ำนวยกำรกำร เลือกตั ้งประ จ ำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรต่อไป 
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๔๒๔ 

ข้อ ๙  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิด
ประกำศให้มีกำรเลือกตัง้ ตำมข้อ ๗ และข้อ ๘ ไว้ ณ ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มกีำรเลอืกตัง้นัน้ และส่งไปใหน้ำยอ ำเภอ เพื่อปิดประกำศดงักล่ำวไว้ ณ ที่ว่ำ
กำรอ ำเภอ นอกจำกนี้ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พจิำรณำปิดประกำศ ณ สถำนทีท่ีเ่หน็สมควร 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรเตรยีมกำรเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๑๐  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตัง้ศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตัง้ขึ้น  เพื่อ
ประสำนงำนและจดักำรเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

ข้อ ๑๑  เมื่อมกีำรประกำศให้มกีำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำร
ท้องถิ่นใดให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัแจ้งขอควำมร่วมมือผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดั นำยอ ำเภอ และหวัหน้ำพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ ตลอดจนหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งใน
ทอ้งถิน่นัน้ รณรงค์และประชำสมัพนัธ์ใหร้ำษฎรทรำบก ำหนดวนัเลอืกตัง้ หน่วยเลอืกตัง้ 
ทีเ่ลอืกตัง้ สถำนทีร่บัแจง้เหตุกำรไม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และเรื่องอื่นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำร
เลอืกตัง้ เพื่อใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ทรำบโดยทัว่กนั 

 

หมวด ๒ 

เขตเลอืกตัง้ หน่วยเลอืกตัง้ และทีเ่ลอืกตัง้ 

 

ส่วนที ่๑ 

เขตเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๑๒  เขตเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร ใหถ้อืเขตเป็นเขตเลอืกตัง้ ถำ้เขต

ใดมจ ำนวนรำษฎรตำมหลกัฐำนกำรทะเบยีนรำษฎรทีป่ระกำศในปีสุดทำ้ยก่อนปีทีม่กีำร
เลอืกตัง้เกินหนึ่งแสนหำ้หมื่นคนใหแ้บ่งเขตนัน้ออกเป็นเขตเลอืกตัง้ตำมจ ำนวนสมำชกิ
สภำกรุงเทพมหำนครที่จะพงึมี โดยแต่ละเขตเลอืกตัง้ต้องมีจ ำนวนรำษฎรใกล้เคยีงกนั 
ส ำหรบัจ ำนวนสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครทีจ่ะพงึมใีนแต่ละเขตใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
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๔๒๕ 

(๒) กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ให้ถือเขตอ ำเภอเป็น
เขตเลอืกตัง้ ในกรณีที่อ ำเภอใดมสีมำชกิได้เกินกว่ำหนึ่งคน ให้แบ่งเขตอ ำเภอเป็นเขต
เลอืกตัง้เท่ำกบัจ ำนวนสมำชกิทีจ่ะพงึมใีนอ ำเภอนัน้ และมสีมำชกิเขตเลอืกตัง้ละหนึ่งคน 
ส ำหรบัจ ำนวนสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทีจ่ะพงึมใีนแต่ละอ ำเภอใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๓) กำรเลือกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลต ำบล ให้แบ่งเขตเทศบำลเป็นสองเขต
เลอืกตัง้ กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลเมอืง ใหแ้บ่งเขตเทศบำลเป็นสำมเขตเลอืกตัง้ 
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลนครหรอืกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเมอืงพทัยำ ใหแ้บ่งเขต
เทศบำลหรือเขตเมืองพัทยำเป็นสี่เขตเลือกตัง้  ในกำรแบ่งเขตเลือกตัง้ต้องมีจ ำนวน
สมำชกิสภำเทศบำลหรอืสมำชกิสภำเมอืงพทัยำเท่ำกนัทุกเขตเลอืกตัง้ 

(๔) กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ให้ถือเขตหมู่บ้ำนเป็น
เขตเลอืกตัง้ เวน้แต่กฎหมำยว่ำดว้ยสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลจะก ำหนดไว้
เป็นอย่ำงอื่น  

(๕) กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้ถือเขตของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้เป็นเขตเลอืกตัง้ เวน้แต่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 

ขอ้ ๑๓  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรแบ่ง
เขตเลือกตัง้ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่และหลกัเกณฑต์ำมขอ้ ๑๒  โดยพจิำรณำจ ำนวน
รำษฎรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จำกประกำศจ ำนวนรำษฎรทีป่ระกำศในปีสุดทำ้ย
ก่อนปีทีม่กีำรเลอืกตัง้โดย 

(๑) ตอ้งใหม้จี ำนวนรำษฎรในแต่ละเขตเลอืกตัง้ใกลเ้คยีงกนัมำกทีสุ่ด 
(๒) ใหแ้บ่งพืน้ทีข่องแต่ละเขตเลอืกตัง้ตอ้งตดิต่อกนั เวน้แต่ตำมสภำพพืน้ทีข่อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ำให้ไม่อำจแบ่งเขตเลือกตัง้ให้มีพื้นที่ติดต่อกันได้ จะ
ก ำหนดใหเ้ขตเลอืกตัง้มพีืน้ทีไ่ม่ตดิต่อกนัเท่ำที่จ ำเป็นกไ็ด ้ในเขตเทศบำลหรอืเขตชุมชน
หนำแน่น อำจก ำหนดให้ใชแ้นวเขตภูมปิระเทศ เช่น ถนน ตรอก ซอย หรอืแยก คลอง 
หรอืแม่น้ ำเป็นแนวเขตของเขตเลอืกตัง้กไ็ด ้ 

(๓) ค ำนึงถงึต ำบลทีม่จี ำนวนรำษฎรมำกทีสุ่ดเป็นหลกั 
(๔) ค ำนึงถงึกำรเคยอยู่ในเขตเลอืกตัง้เดยีวกนั 
(๕) ค ำนึงถงึควำมสะดวกในกำรคมนำคมระหว่ำงกนั 
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๔๒๖ 

ในกำรด ำเนินกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั
ด ำเนินกำรแบ่งเขตเลือกตัง้อย่ำงน้อยสำมรูปแบบ โดยในแต่ละรูปแบบมรีำยละเอียด
ประกอบดว้ย 

(ก) แผนที่ภำพสีที่แสดงมำตรำส่วนมำตรฐำนที่มีรำยละเอียดแสดงควำม
แตกต่ำงระหว่ำงเขตเลอืกตัง้ไดอ้ย่ำงชดัเจน 

(ข) บรรยำยแนวเขตโดยรอบพื้นทีป่ระกอบเป็นเขตเลอืกตัง้  หรอืระบุท้องทีท่ี่
ประกอบเป็นเขตเลอืกตัง้กไ็ด ้

(ค) ทุกรูปแบบต้องมจี ำนวนรำษฎรในเขตเลอืกตัง้ใกล้เคยีงกนัโดยผลต่ำงของ
จ ำนวนรำษฎรระหว่ำงเขตเลอืกตัง้ไม่ควรเกนิรอ้ยละสบิ ยกเวน้กำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ที่มี
เหตุจ ำเป็นหรอืมขีอ้จ ำกดัต้องระบุเหตุผลโดยละเอยีดไวด้ว้ย เช่น ถูกจ ำกดัดว้ยลกัษณะ
ภูมปิระเทศ เป็นตน้  

(ง) ประกำศให้ประชำชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ โดยปิด
ประกำศไว้ในที่เปิดเผย ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่กี่ยวขอ้ง และสถำนทีท่ี่
เหน็สมควร รวมทัง้ประชำสมัพนัธใ์หป้ระชำชนทรำบทำงสื่อชนิดต่ำง ๆ  ตำมทีเ่หน็สมควร 
เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ประชำชนในเขตเลอืกตัง้ผูใ้ดประสงค์จะแสดงควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ใหท้ ำควำม
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเป็นหนังสอืส่งใหผู้้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัภำยใน
สบิวนันับตัง้แต่วนัประกำศ 

เพื่อประโยชน์ในกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ใหม้คีณะกรรมกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้คณะ
หนึ่ง ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นประธำน และกรรมกำรอื่น
ประกอบดว้ย ปลดัจงัหวดัหรอืผูแ้ทน เจำ้พนักงำนทีด่นิจงัหวดัหรอืผูแ้ทน โยธำธกิำรและ
ผงัเมอืงจงัหวดัหรอืผูแ้ทน พฒันำกำรจงัหวดัหรอืผูแ้ทน ทอ้งถิน่จงัหวดัหรอืผูแ้ทน ผูแ้ทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกีำรแบ่งเขตเลือกตัง้  และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำจงัหวดัเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  

ส ำหรบัคณะกรรมกำรแบ่งเขตเลือกตัง้สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร ให้ปลดั
กรุงเทพมหำนครหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำยเป็นประธำน และกรรมกำรอื่นประกอบด้วย
ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักผงัเมอืงกรุงเทพมหำนคร ผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนักพัฒนำสังคมกรุงเทพมหำนคร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรโยธำกรุงเทพมหำนคร 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนปกครองและทะเบยีนกรุงเทพมหำนคร โดยให้ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำกรุงเทพมหำนครเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๒๗ 

ข้อ ๑๔  ภำยในสำมวันนับแต่สิ้นสุดระยะเวลำกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำม 
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมกำรแบ่งเขตเลือกตัง้  น ำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะมำ
ประกอบกำรพจิำรณำกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ แล้วรวบรวมสรุปควำมเหน็และขอ้เสนอแนะ
ดงักล่ำว พร้อมผลกำรพจิำรณำอย่ำงน้อยสำมรูปแบบพร้อมควำมเห็น เรยีงตำมล ำดบั
ควำมเหมำะสมเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ 

กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ได้ประกำศกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ส ำหรบักำรเลอืกตัง้ครัง้ใดไวแ้ล้ว และในกำรเลอืกตัง้ครัง้ต่อมำ หำก
ไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงเขตพืน้ทีต่ำมมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรอืไม่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงเขต
เลอืกตัง้ ใหใ้ชเ้ขตเลอืกตัง้ทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไดป้ระกำศไวแ้ล้ว มำใชเ้ป็นเขต
เลอืกตัง้ในกำรเลอืกตัง้ครัง้ต่อไป โดยองค์ประกอบของเขตเลอืกตัง้ต้องเขำ้องค์ประกอบ
ตำมขอ้ ๑๓ และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัรำยงำนคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้เพื่อพจิำรณำก่อนวนัครบวำระไม่น้อยกว่ำหกสบิวนั 

กรณีกำรขอใชเ้ขตเลอืกตัง้ทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไดป้ระกำศไวแ้ล้วมำใช้
เป็นเขตเลอืกตัง้ในกำรเลอืกตัง้ครัง้ต่อไป หำกองค์ประกอบของเขตเลอืกตัง้ไม่เป็นไป
ตำมวรรคสอง ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวัดรำยงำนคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้เพื่อพจิำรณำก่อนวนัครบวำระไม่น้อยกว่ำหกสบิวนั 

กรณีไดร้บัแจง้จำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งว่ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดไดร้บั
กำรพจิำรณำเสนอจดัตัง้หรอืเปลีย่นแปลงฐำนะใหผู้้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั
จดัเตรยีมกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่ทีจ่ะไดร้บักำรจดัตัง้หรอืเปลี่ยนแปลง
ฐำนะตำมระเบยีบนี้ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำแบ่งเขตเลอืกตัง้ไว้เป็น
กำรล่วงหน้ำ 

 

ส่วนที ่๒ 

เขตเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

   
 

ข้อ ๑๕  เขตเลือกตัง้ส ำหรับกำรเลือกตัง้ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ใช้เขตองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๒๘ 

ส่วนที ่๓ 

หน่วยเลอืกตัง้ 

   
 

ข้อ ๑๖  เมื่อได้มีประกำศให้มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นแล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งนำย
ทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนท้องถิ่น จดัท ำร่ำงประกำศก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้ตำม
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ เสนอต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อพิจำรณำประกำศก ำหนดหน่วยเลือกตัง้ที่จะพึงมีในเขตเลือกตัง้  และให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนดหน่วย
เลอืกตัง้ตำมมตขิองคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ก่อนวนั
เลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำยีส่บิหำ้วนั 

ประกำศตำมวรรคหนึ่ง ใหด้ ำเนินกำร ดงันี้ 
(๑) ปิดประกำศไว ้ณ ทีท่ ำกำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เฉพำะหน่วยเลอืกตัง้

ทีอ่ยู่ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 
(๒) ปิดประกำศไว ้ณ ทีเ่ลอืกตัง้หรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีเ่ลอืกตัง้เฉพำะของแต่

ละหน่วยเลอืกตัง้ 
(๓) ส่งใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั จ ำนวนหนึ่งชุด 
(๔) ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เก็บไวเ้ป็น

หลกัฐำน จ ำนวนหนึ่งชุด 
กำรจดัท ำประกำศก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้กรณี (๒) อำจท ำเฉพำะขอ้ควำมของ

หน่วยเลือกตัง้นัน้และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จดัท ำแผนทีส่งัเขปแสดงเขตของหน่วยเลอืกตัง้ไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๑๗  กำรก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้ทีจ่ะพงึมใีนแต่ละเขตเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ตำมมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบญัญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ข้อ ๑๘  หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตัง้  ให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกำศเปลี่ยนแปลงเขต
ของหน่วยเลอืกตัง้ ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๒ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสบิวนั เวน้แต่ใน
กรณีเกิดจลำจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่น จะประกำศ
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๔๒๙ 

เปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตัง้ก่อนวนัเลือกตัง้น้อยกว่ำสิบวนัก็ได้  เมื่อประกำศ
เปลี่ยนแปลงแล้ว ใหปิ้ดประกำศดงักล่ำวไว ้ณ ทีเ่ดยีวกบัประกำศก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้
ตำมขอ้ ๑๖ แลว้ส่งประกำศดงักล่ำวไปยงัผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัโดยเรว็ 

 

ขอ้ ๑๙  กำรก ำหนดหมำยเลขประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ ส ำหรบักำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำท้องถิ่นให้ก ำหนดหมำยเลขเรียงตัง้แต่หมำยเลข ๑ ตำมล ำดบัจนครบทุกหน่วย
เลอืกตัง้ของแต่ละเขตเลอืกตัง้ เวน้แต่กรณีกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร ให้
เรียงล ำดบัเป็นรำยแขวง หรือกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดให้
เรียงล ำดบัเป็นรำยต ำบลหรือเทศบำลตำมส ำนักทะเบียนอ ำเภอหรือทะเบียนท้องถิ่น 
แลว้แต่กรณี 

กรณีทีม่กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่และผูบ้รหิำรทอ้งถิน่พรอ้มกนัหรอืกรณี
ที่มีกำรเลือกตัง้เฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่นให้ก ำหนดหมำยเลขประจ ำหน่วยเลือกตัง้ตำม
วรรคหนึ่ง 

 

ส่วนที ่๔ 

ทีเ่ลอืกตัง้ 

   
 

ข้อ ๒๐  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกำศ
ก ำหนดที่เลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่
น้อยกว่ำยีส่บิหำ้วนั โดยใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๖มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

กำรเปลีย่นแปลงทีเ่ลอืกตัง้ใหก้ระท ำก่อนวนัเลอืกตัง้ไมน้่อยกว่ำสบิวนั ตำมแบบ 
ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓เว้นแต่ในกรณีเกิดจลำจล อุทกภยั อคัคภียั เหตุสุดวสิยั หรอืเหตุจ ำเป็น
อย่ำงอื่น จะประกำศเปลีย่นแปลงทีเ่ลอืกตัง้ก่อนวนัเลอืกตัง้น้อยกว่ำสบิวนักไ็ด้ และใหน้ ำ
ควำมในขอ้ ๑๖ มำบงัคบัใชก้บักำรประกำศเปลีย่นแปลงทีเ่ลอืกตัง้โดยอนุโลม 

เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ หรือเพื่อควำม
ปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตัง้  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่จะก ำหนดทีเ่ลอืกตัง้นอกเขตของหน่วยเลอืกตัง้กไ็ด้ แต่ตอ้งอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง
กบัหน่วยเลอืกตัง้นัน้ 

 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๓๐ 

ขอ้ ๒๑  คหูำลงคะแนน ส ำหรบัทีเ่ลอืกตัง้หนึ่งใหม้จี ำนวนสำมคหูำเป็นอย่ำงน้อย 

กรณีหน่วยเลือกตัง้ใดมีผู้มีสิทธิเลือกตัง้เป็นคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือ
ผูส้งูอำยุ กำรจดัวำงคหูำลงคะแนนในทีเ่ลอืกตัง้ควรค ำนึงถงึบุคคลดงักล่ำวดว้ย 

 

ขอ้ ๒๒  ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่ด ำเนินกำรเลอืกตัง้มหีน้ำทีจ่ดัหำวสัดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับกำรเลือกตัง้และสนับสนุนกำรจดักำรเลือกตัง้ของคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

ขอ้ ๒๓  ก่อนวนัเลอืกตัง้ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ด ำเนินกำรจดัใหม้วีสัดุอุปกรณ์กำรเลอืกตัง้ เพื่อมอบใหแ้ก่คณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้ ตลอดจนกำรจดัภำยในบรเิวณทีเ่ลอืกตัง้ 

 

ขอ้ ๒๔  ในวนัเลอืกตัง้ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่หรอืผูท้ีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มอบหมำยจดั
ใหม้ป้ีำยหรอืเครื่องหมำยเพื่อแสดงขอบเขตบรเิวณโดยรอบทีเ่ลอืกตัง้ 

 

ขอ้ ๒๕  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัใหม้ี
ป้ำยบอกที่เลอืกตัง้เพื่อมอบให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ไปติดไว้หน้ำหน่วย
เลอืกตัง้ โดยมขีอ้ควำมอย่ำงน้อย ดงันี้ 

กำรเลอืกตัง้ (สมำชกิสภำทอ้งถิน่และ/หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 
ที่เลือกตัง้ส ำหรับหน่วยเลือกตัง้ที่..........  ต ำบล/แขวง.........................  

เทศบำล..........................  อ ำเภอ/เขต.......................... ของเขตเลือกตัง้ที่.......... 
สถำนทีเ่ลอืกตัง้.................(ระบุสถำนที)่............... 

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจดัให้มป้ีำย
ประกำศบอกทำงไปยงัทีเ่ลอืกตัง้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

 

ข้อ ๒๖  ในวันเลือกตัง้ก่อนกำรออกเสียงลงคะแนนให้มีกำรเชิญธงชำติขึ้น
บรเิวณด้ำนหน้ำที่เลอืกตัง้เช่นเดยีวกับสถำนที่รำชกำร และเมื่อเสร็จสิ้นกำรออกเสียง
ลงคะแนนแล้วให้เชิญธงชำติลง เว้นแต่ที่เลือกตัง้นัน้ไม่อยู่ในสถำนที่ที่มีลักษณะที่
สำมำรถเชญิธงชำตขิึน้ลงบรเิวณดำ้นหน้ำของทีเ่ลอืกตัง้ได้ 

 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๓๑ 

หมวด ๓ 

เจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   
 

ข้อ ๒๗  ก่อนวันครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหกสิบวนัหรือเมื่อมกีรณีที่ต้องมกีำร
เลอืกตัง้เพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกครบวำระให้หวัหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ เป็นผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
โดยใหร้ะบุประเภทและชื่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีำรเลอืกตัง้นัน้และใหม้หีน้ำที่
และอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบญัญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำ หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ใดเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกบัผูส้มคัร หรอืมพีฤตกิำรณ์อนัควรเชื่อไดว้่ำอำจก่อใหเ้กดิ
ควำมไม่สุจรติหรอืเทีย่งธรรมในกำรเลอืกตัง้หรอืมเีหตุจ ำเป็นอื่นใด ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิพรอ้มทัง้เสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ปลดัจงัหวดั นำยอ ำเภอ หรอืปลดัอ ำเภอ แล้วแต่กรณี เป็น
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้แทน 

ขอ้ ๒๘  ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อำจแต่งตัง้
หรือมอบหมำยให้บุคคลหรือคณะบุคคลแต่งตัง้ผู้ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่  

 

ขอ้ ๒๙  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พน้จำก
หน้ำทีเ่มื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศผลกำรเลอืกตัง้  

ในกรณีทีต่อ้งจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ตำมมำตรำ ๑๑๒ แห่งพระรำชบญัญตักิำร
เลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อประกำศผลกำรเลือกตัง้
หรอืเสรจ็สิน้ภำรกจิ แลว้แต่กรณี  

กรณีผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเห็นว่ำ ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กระท ำกำรไปในทำงที่อำจเกิดควำมเสยีหำยแก่กำร



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๓๒ 

จดักำรเลอืกตัง้ หรอือำจท ำให้กำรเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรมหรอืไม่
ปฏบิตัติำมค ำแนะน ำตกัเตอืน ใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ เพื่อมคี ำสัง่ใหร้ะงบั ยบัยัง้ แกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืสัง่ใหก้ระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งไดต้ำมทีเ่หน็สมควร และสัง่ใหผู้้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ผูน้ัน้พน้จำกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบพรอ้มทัง้แต่งตัง้บุคคลตำมขอ้ ๒๗ วรรคสอง 
เป็นผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แทน 

 

ข้อ ๓๐  เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มีค ำสัง่ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่พน้จำกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบแล้ว ถ้ำคณะกรรมกำร
กำรเลือกตัง้เห็นสมควรให้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยด้วย ให้แจ้งผู้บังคับบัญชำของ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อด ำเนินกำรทำงวนิัยต่อไป 

 

ส่วนที ่๒ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   
 

๑. กำรแต่งตัง้ 

 

ขอ้ ๓๑  เมื่อมกีรณีทีต่อ้งมกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใด ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แต่งตัง้คณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยใหม้หีน้ำทีแ่ละอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ 
แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยใหเ้ป็นไปตำมจ ำนวนและหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

(๑) กรุงเทพมหำนคร และองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ให้มคีณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวนหำ้คน โดยแต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรและ
เจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐัทีป่ฏบิตัหิน้ำทีใ่นเขตจงัหวดัทีเ่ป็นเขตเลอืกตัง้ หรอือำจแต่งตัง้จำกผู้
มสีทิธเิลอืกตัง้ทีม่ภีูมลิ ำเนำในเขตจงัหวดันัน้ซึ่งมไิดเ้ป็นขำ้รำชกำรหรอืเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของ
รัฐ จ ำนวนไม่เกินสองคน โดยใช้ชื่อว่ำ “คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำท้องถิ่น
กรุงเทพมหำนคร” หรอื “คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
(ระบุชื่อจงัหวดั)” แลว้แต่กรณี 

(๒) เทศบำล เมอืงพทัยำ และองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ใหม้คีณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวนสำมคน โดยแต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่อื่นของรฐัทีป่ฏิบตัิหน้ำที่ในเขตอ ำเภอทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ตัง้อยู่ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๓๓ 

หรอือำจแต่งตัง้จำกผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีม่ภีูมิล ำเนำในเขตอ ำเภอนัน้ซึ่งมไิดเ้ป็นขำ้รำชกำร
หรอืเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั จ ำนวนไม่เกนิสองคน โดยใชช้ื่อว่ำ “คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำเทศบำล (ระบุประเภทและชื่อเทศบำล)” หรอื “คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
เมอืงพทัยำ” หรอื “คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (ระบุชื่อ
ต ำบล)” แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๓๒  กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ นอกจำกจะมี
คุณสมบตัติำมขอ้ ๓๑ แลว้ ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 
(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิปีบรบิูรณ์ในวนัสมคัรหรอืวนัทีไ่ดร้บักำรทำบทำม 
(๓) มคีวำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืงและมคีวำมซื่อสตัยสุ์จรติ 

 

ข้อ ๓๓  กรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตดิยำเสพตดิใหโ้ทษ 
(๒) เป็นภกิษุ สำมเณร นักพรตหรอืนักบวช 
(๓) อยู่ในระหว่ำงถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่ำคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
(๔) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) อยู่ระหว่ำงถูกระงบักำรใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกำรชัว่ครำวหรอืถูกเพกิ

ถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 
(๖) เคยถูกสัง่ใหพ้น้จำกรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิเพรำะทุจรติ

ต่อหน้ำทีห่รอืถอืว่ำกระท ำกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงรำชกำร 
(๗) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำกำรอันเป็นกำรทุจริตในกำร

เลอืกตัง้ 
(๘) ตอ้งค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดว่ำกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้

สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ไม่ว่ำจะไดร้บัโทษหรอืไม่ไดร้บัโทษ โดยพน้โทษ
หรอืตอ้งค ำพพิำกษำมำยงัไม่ถงึหำ้ปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ แลว้แต่กรณี 

(๙) เป็นขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนท้องถิน่ หรอืลูกจ้ำงขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

 

ขอ้ ๓๔  ในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตำมข้อ ๓๑ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๓๔ 

ด ำเนินกำรรบัสมคัรบุคคลผูม้คีุณสมบตัติำมขอ้ ๓๒ และไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ ๓๓ 
เขำ้รบักำรสรรหำเป็นคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดย
ใหป้ระกำศรบัสมคัรก่อนวนัทีส่มำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งไม่น้อยกว่ำสีส่บิหำ้วนั และมรีะยะเวลำกำรรบัสมคัรไม่น้อยกว่ำหำ้วนั 

ให้ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ยื่นใบสมคัรตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ ดว้ยตนเองต่อผูอ้ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ณ สถำนทีท่ีผู่้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก ำหนด  

เมื่อเสรจ็สิน้กำรรบัสมคัรตำมวรรคหนึ่ง หำกมผีูส้มคัรเขำ้รบักำรสรรหำไม่ครบ
ตำมจ ำนวนหรอืไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑต์ำมขอ้ ๓๑ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทำบทำมขำ้รำชกำร เจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั หรอืผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
ทีม่คีุณสมบตัติำมขอ้ ๓๒ และไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมขอ้ ๓๓ ใหค้รบตำมจ ำนวนและ
เป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำวภำยในสำมวนันับแต่วนัสิน้สุดกำรรบัสมคัร 

 

ข้อ ๓๕  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหำ้ม ประวตัแิละพฤตกิำรณ์ของผู้สมคัรเขำ้รบักำร
สรรหำและผูท้ีไ่ดร้บักำรทำบทำม รวมทัง้เสนอรำยชื่อและผลกำรตรวจสอบคุณสมบตัแิละ
ลักษณะต้องห้ำม ประวัติและพฤติกำรณ์ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั
ภำยในสบิวนันับแต่วนัปิดรบัสมคัร  

 

ขอ้ ๓๖  ภำยในสำมวนันับแต่วนัที่ได้รบัรำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รบักำรสรรหำจำก
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจังหวัดพิจำรณำคัดเลือกบุคคลตำมข้อ  ๓๕ โดยพิจำรณำจำกผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรอ ำนวยกำรและรบัผดิชอบกำร
จดักำรเลอืกตัง้ หำกเหน็ว่ำบุคคลดงักล่ำวไม่มคีวำมเหมำะสมทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ท ำให้
ไม่สำมำรถคดัเลอืกบุคคลไดค้รบตำมจ ำนวนและหลกัเกณฑต์ำมขอ้ ๓๑ ใหผู้อ้ ำนวยกำร
กำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัทำบทำมบุคคลผู้มคีุณสมบตัิตำมขอ้ ๓๒ และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหำ้มตำมขอ้ ๓๓ ใหค้รบตำมจ ำนวนและหลกัเกณฑด์งักล่ำว และจดัท ำบญัชรีำยชื่อผู้
ที่ได้รบักำรคดัเลือกเรยีงล ำดบัตำมตวัอกัษร พร้อมทัง้ประวตัิบุคคลและเหตุผลในกำร
คดัเลือกส่งให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้พจิำรณำ ดงันี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๓๕ 

(๑) กรุงเทพมหำนคร และองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด ให้คัดเลือกให้เหลือ
จ ำนวนหำ้คน โดยมขีำ้รำชกำรหรอืเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐัอย่ำงน้อยสำมคน  

(๒) เทศบำล เมอืงพทัยำ และองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ให้คดัเลอืกให้เหลือ
จ ำนวนสำมคน โดยมขีำ้รำชกำรหรอืเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐัอย่ำงน้อยหนึ่งคน  

 

ข้อ ๓๗  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้พิจำรณำแต่งตัง้บุคคลที่ได้รับกำร
คดัเลอืกตำมขอ้ ๓๖ เป็นคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

กรณีคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เหน็ว่ำ บุคคลที่ได้รบักำรคดัเลอืกตำมขอ้ ๓๖ 
ไม่มีควำมเหมำะสมที่จะได้รบักำรแต่งตัง้  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัด
ทำบทำมบุคคลทีม่คีุณสมบตัติำมขอ้ ๓๒ และไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ ๓๓ เพิม่เตมิ 
ให้ครบจ ำนวนตำมขอ้ ๓๖ และเสนอให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำแต่งตัง้เป็น
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยเรว็ 

 

ขอ้ ๓๘  เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ได้พจิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำมขอ้ ๓๗ แล้ว ใหเ้ลขำธกิำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตัง้แจ้งผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ให้ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั เพื่อแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทรำบ  

 

ข้อ ๓๙  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดั
ประชุมผู้ที่จะได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งผลให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัทรำบเพื่อ
ด ำเนินกำรลงนำมในค ำสัง่แต่งตัง้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๒ ต่อไป 

 

ขอ้ ๔๐  ในกรณีกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้น
จำกหน้ำที่ตำมขอ้ ๔๔ หำกกรณีดงักล่ำวเกิดขึ้นก่อนวนัเลือกตัง้ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัมอบหมำยแต่งตัง้ผูม้คีุณสมบตัติำมขอ้ ๓๒และไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม
ตำมขอ้ ๓๓ เป็นกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แทน  

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๓๖ 

ขอ้ ๔๑  ในกรณีมกีำรเลอืกตัง้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง หรอืมกีำรเลอืกตัง้ใหม่ กำร
นับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ หรอืมกีำรเลอืกตัง้เนื่องจำกกำรยุบสภำทอ้งถิน่ แล้วแต่กรณี ให้
บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรเลือกตัง้ครัง้หลงัสุดปฏิบตัิหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เวน้แต่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในกำรเลอืกตัง้ครัง้หลงัสุดมไีม่ครบจ ำนวนหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดห้รือมี
เหตุจ ำเป็น ใหน้ ำควำมในขอ้ ๔๐ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีกำรเลือกตัง้อันเนื่องมำจำกกำรยกฐำนะหรือเปลี่ยนแปลงฐำนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหบุ้คคลทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำมวรรคหนึ่งปฏบิตัหิน้ำทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีำรยกฐำนะหรอืเปลีย่นแปลงฐำนะ 

 

๒. ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรประชมุ 

 

ขอ้ ๔๒ กำรประชุมของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ตอ้งมกีรรมกำรอยู่ในกำรประชุมไมน้่อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่
มีอยู่ในต ำแหน่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ถ้ำ
ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีอ่ยู่ในทีป่ระชุมนัน้เลอืกกนัเองคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุมแทน 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้อง
ลงคะแนนเสยีง และกรรมกำรคนหนึ่งย่อมมเีสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำมคีะแนนเสยีง
เท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมมสีทิธลิงคะแนนเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

ขอ้ ๔๓  ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ปฏบิตัิ
หน้ำทีต่ัง้แต่วนัทีป่ระกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ และใหน้ ำควำมในขอ้ ๒๙ มำใชบ้งัคบักบักำร
พ้นจำกหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อนุโลม  

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๓๗ 

ขอ้ ๔๔  นอกจำกกำรพน้จำกหน้ำทีต่ำมขอ้ ๔๓ กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่พน้จำกหน้ำทีเ่มื่อ  

(๑) ตำย 
(๒) ลำออกโดยยื่นหนังสอืลำออกต่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 
(๓) ขำดคุณสมบตัติำมขอ้ ๓๒ หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ ๓๓ 
(๔) คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มีค ำสัง่ให้พ้นจำกหน้ำที่ โดยเห็นว่ำมีควำม

ประพฤตส่ิอไปในทำงทุจรติต่อหน้ำที่ ส่อว่ำกระท ำผดิต่อต ำแหน่งหน้ำที่ หรอืส่อว่ำจงใจ
ใช้อ ำนำจหน้ำที่ขดัต่อประกำศหรอืระเบียบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  ละเลยต่อ
หน้ำที ่หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

(๕) คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มคี ำสัง่ใหพ้น้จำกหน้ำที่ ตำมมำตรำ ๑๑๔ วรรค
สอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ให้น ำควำมในข้อ ๒๙ วรรคสำม และข้อ ๓๐ มำใช้บังคับกับกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยอนุโลม  

กำรพน้จำกหน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่ง ย่อมไม่กระทบกำรใดทีก่รรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กระท ำไปในหน้ำที ่รวมทัง้กำรไดร้บัค่ำตอบแทนก่อน
วนัทีพ่น้จำกหน้ำที ่

 

ส่วนที ่๓ 

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๔๕  ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำยีส่บิวนั ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้เป็นคณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้ ดงันี้ 

(๑) กรณีกำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นพร้อมกัน ให้มี
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้จ ำนวนเก้ำคน ประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำรหนึ่ง
คน และกรรมกำรอกีจ ำนวนแปดคน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓ แล้วใหปิ้ดประกำศค ำสัง่
แต่งตัง้ดังกล่ำวไว้ ณ ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรเลือกตัง้  และปิด
ประกำศ ณ ทีเ่ลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้ พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ทรำบ ตำมแบบ 
ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๕ ดว้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๓๘ 

(๒) กรณีกำรเลือกตัง้เฉพำะสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  ให้มี
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้จ ำนวนเจด็คน ประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำรหนึ่ง
คน และกรรมกำรอกีจ ำนวนหกคนและใหน้ ำควำมใน (๑) มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ใหพ้จิำรณำแต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรหรอื
เจำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอืบุคคลทีผ่่ำนกำรอบรมตำมหลกัสตูรทีส่ ำนักงำนก ำหนด 

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้มหีน้ำที่และอ ำนำจเกี่ยวกบักำรออกเสยีง
ลงคะแนนและกำรนับคะแนนเลือกตัง้ในที่เลือกตัง้ของแต่ละหน่วยเลือกตัง้ ตำมที่ได้
ก ำหนดไวใ้นระเบยีบนี้ หรอืตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

 

ขอ้ ๔๖  ก่อนวนัเลอืกตัง้ ถำ้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ผูใ้ด ซึง่ผูอ้ ำนวยกำร
กำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศแต่งตัง้ไว้แล้ว  หำกปรำกฏ
ภำยหลังว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตัง้ หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่นั ้นอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัง่ให้พ้นจำกหน้ำที่และ
แต่งตัง้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมเป็นกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้ปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนจนครบจ ำนวนตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๔๕  

 

ขอ้ ๔๗  ในวนัเลอืกตัง้ ถ้ำถงึเวลำเปิดกำรออกเสยีงลงคะแนนแล้ว มกีรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ตำมขอ้ ๔๕ มำปฏิบตัิหน้ำที่ไม่ครบจ ำนวน แต่มำไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ ใหก้รรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้ทีม่ำปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำวปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ และใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้
ทีม่ำปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ในขณะนัน้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ เพื่อด ำเนินกำรแต่งตัง้บุคคลตำมขอ้ ๔๕ เป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้
เพิม่เตมิใหค้รบจ ำนวนก่อนกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ 

ในกรณีทีม่กีรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ตำมขอ้ ๔๕ มำปฏบิตัหิน้ำทีน้่อยกว่ำ
กึ่งหนึ่ง ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ที่มำปฏิบตัิหน้ำที่อยู่ในขณะนัน้รำยงำนต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อด ำเนินกำรแต่งตัง้บุคคล
ตำมขอ้ ๔๕ เป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เพิม่เตมิใหค้รบจ ำนวนโดยเรว็ 

ในกรณีที่ไม่มกีรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ตำมขอ้ ๔๕ มำปฏิบตัิหน้ำที่เลย 
ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด ำเนินกำรแต่งตัง้บุคคล
ตำมขอ้ ๔๕ เป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีใ่นหน่วยเลอืกตัง้นัน้ 
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๔๓๙ 

 

ขอ้ ๔๘  ในกรณีทีก่รรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอื
ผู้ตรวจกำรเลอืกตัง้พบเห็นว่ำกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ผูใ้ดปฏิบตัหิรอืละเวน้กำร
ปฏบิตัหิน้ำที่ หรอืกระท ำกำรใดทีจ่ะเป็นเหตุท ำใหก้ำรเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอื
เที่ยงธรรม หรอืเป็นไปโดยมชิอบด้วยกฎหมำย ให้แจ้งผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเปลี่ยนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ได้ตำมที่
เหน็สมควร 

ขอ้ ๔๙  กรณีทีค่ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เหน็ว่ำมกีำรกระท ำควำมผดิ
เกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้ใด ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ประชุม
และมมีตมิอบหมำยใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้คนใดคนหนึ่งหรอืตำมทีเ่หน็สมควร 
เป็นผูด้ ำเนินกำรกล่ำวโทษตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ 

 

ขอ้ ๕๐  กำรประชุมของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ตอ้งมกีรรมกำรอยู่
ในที่ประชุมนัน้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์
ประชุม และใหป้ระธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เป็นประธำนทีป่ระชุม ถ้ำประธำน
กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ไม่มำปฏิบตัิหน้ำที่หรอืมำแต่ไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้
กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ที่เหลอือยู่เลือกกันเองคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
แทน 

กำรลงมตใินกำรประชุมของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ ให้ใชค้ะแนน
เสยีงขำ้งมำกโดยกรรมกำรทุกคนทีอ่ยู่ในทีป่ระชุมตอ้งลงคะแนนเสยีงและใหก้รรมกำรคน
หนึ่งมหีนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

ส่วนที ่๔ 

เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๕๑  เมื่อประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประสำนกบัผู้บญัชำกำรต ำรวจนครบำลหรอืผู้บงัคบักำรต ำรวจภูธรจงัหวดั 
หรอืหวัหน้ำสถำนีต ำรวจหรอืนำยอ ำเภอหรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรอื่นในพืน้ทีเ่พื่อขอใหจ้ดั
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหรือข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตัง้  เป็น
เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้อย่ำงน้อยทีเ่ลอืกตัง้ละสองคน 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๔๐ 

ขอ้ ๕๒  ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำยีส่บิวนั ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่งตัง้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตำมขอ้ ๕๑ เป็นเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำม
ปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓  

ในกรณีทีม่เีจำ้หน้ำทีต่ ำรวจหรอืขำ้รำชกำรหรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐัตำมขอ้ ๕๑ ไม่
เพียงพอที่เลือกตัง้ละสองคน ให้แต่งตัง้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้เป็นเจ้ำหน้ำที่ร ักษำควำม
ปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้เพิม่เตมิใหค้รบตำมจ ำนวน ทัง้นี้ ในทีเ่ลอืกตัง้แต่ละแห่งตอ้งมี
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจหรอืขำ้รำชกำรหรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐัตำมขอ้ ๕๑ อย่ำงน้อยหนึ่งคน 

 

ขอ้ ๕๓  ใหเ้จำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้มหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจ 
ดงันี้  

(๑) รกัษำควำมปลอดภยัและควำมสงบเรยีบรอ้ยบรเิวณทีเ่ลอืกตัง้  
(๒) สนับสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้  
(๓) รกัษำควำมปลอดภยับตัรเลอืกตัง้ หบีบตัรเลอืกตัง้ เอกสำร และอุปกรณ์ที่

เกีย่วขอ้ง ตลอดระยะเวลำจนเสรจ็สิน้ภำรกจิ 
(๔) รบัแจง้เหตุในกรณีทีม่กีำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้

สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ในวนัเลอืกตัง้ 
(๕) จบักุมและควบคุมตวัผูก้ระท ำควำมผดิส่งพนักงำนสอบสวนในกรณีทีไ่ดพ้บ

กำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิ่นหรอืผูบ้รหิำร
ท้องถิ่นในวันเลือกตัง้หรือได้รับแจ้งโดยมีพยำนหลักฐำนอันน่ำเชื่อถือและผู้กระท ำ
ควำมผิดยังปรำกฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตัง้  โดยให้ถือว่ำเป็นกรณีพบกำรกระท ำ
ควำมผดิซึง่หน้ำ  

ในกรณีที่กรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้พบเหน็ว่ำเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ผูใ้ดปฏบิตัิ
หรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำที่ หรอืกระท ำกำรใดทีจ่ะเป็นเหตุท ำใหก้ำรเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไป
โดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม หรอืเป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย ใหน้ ำควำมในขอ้ ๔๘ มำ
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๕ 

เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 
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๔๔๑ 

ข้อ ๕๔  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั นำยอ ำเภอ และพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือ
ต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำมหีน้ำที่รกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย
และควำมปลอดภยัในกำรเลอืกตัง้เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้เป็นไปด้วยควำมสงบ
เรียบร้อย ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ผู้
บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืนำยอ ำเภอ จดัให้มเีจ้ำหน้ำที่รกัษำ
ควำมสงบเรยีบรอ้ยในกำรเลอืกตัง้ตำมสภำพพืน้ทีแ่ละควำมเหมำะสม 

 

ขอ้ ๕๕  ใหเ้จำ้หน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดงันี้ 
(๑) รกัษำควำมปลอดภยัและควำมสงบเรยีบรอ้ยภำยในเขตเลอืกตัง้ 
(๒) อ ำนวยควำมสะดวกและจดัระเบยีบกำรจรำจร 
(๓) สนับสนุนและช่วยเหลือกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้

ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

(๔) รบัแจง้เหตุในกรณีทีม่กีำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ในวนัเลอืกตัง้ 

(๕) จบักุมและควบคุมตวัผูก้ระท ำควำมผดิส่งพนักงำนสอบสวนในกรณีทีไ่ดพ้บ
กำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิ่นหรอืผูบ้รหิำร
ท้องถิ่นในวันเลือกตัง้หรือได้รับแจ้งโดยมีพยำนหลักฐำนอันน่ำเชื่อถือและผู้กระท ำ
ควำมผิดยังปรำกฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตัง้  โดยให้ถือว่ำเป็นกรณีพบกำรกระท ำ
ควำมผดิซึง่หน้ำ 

ให้เจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมสงบเรียบร้อยพ้นจำกหน้ำที่  เมื่อคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัมอบบตัรเลอืกตัง้ หบีบตัรเลอืกตัง้ และ
วสัดุอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบักำรเลอืกตัง้เสรจ็สิน้แลว้ 

 

ส่วนที ่๖ 

กำรอบรมเจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๕๖  ก่อนกำรเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่และผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดัให้มกีำร
อบรมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ และเจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภยัประจ ำที่
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๔๔๒ 

เลอืกตัง้ ใหเ้ขำ้ใจบทบำทและหน้ำทีข่องตนเองตำมกฎหมำย ประกำศ ระเบยีบ และค ำสัง่
ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ โดยใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัก ำกบัดแูล 

 

ส่วนที ่๗ 

ค่ำตอบแทนของผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่กีย่วกบักำรเลอืกตัง้ 

   
 

ข้อ ๕๗  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ นำยอ ำเภอ กรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้ เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ และผูท้ีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้
ให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  ได้รับ
ค่ำตอบแทนตำมอตัรำบญัชคี่ำตอบแทนซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนดไว้ท้ำย
ระเบยีบนี้ 

หมวด ๔ 

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ กำรจ ำกดัสทิธ ิและบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

   
 

ข้อ ๕๘  ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรแจง้เหตุทีท่ ำใหไ้ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ และกำรถูกจ ำกดัสทิธ ิ

   
 

ข้อ ๕๙  ผู้มีสิทธิเลือกตัง้มีหน้ำที่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้  หำกผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ
เลอืกตัง้โดยมไิดแ้จง้เหตุ หรอืแจง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้แล้วแต่เหตุนัน้มใิช่เหตุ
อนัสมควร ใหผู้น้ัน้ถูกจ ำกดัสทิธติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่  

 

ข้อ ๖๐  เมื่อมีกำรประกำศให้มกีำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บรหิำร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียน
ทอ้งถิน่มหีน้ำทีร่บัแจง้เหตุและด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรรบัแจง้เหตุตำมส่วนนี้ 
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๔๔๓ 

 

ขอ้ ๖๑  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใดทีไ่ม่อำจไปใช้สทิธิเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ไดใ้หแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ หรอืท ำ
เป็นหนังสือซึ่งอย่ำงน้อยต้องระบุหมำยเลขประจ ำตวัประชำชนและที่อยู่ตำมหลกัฐำน
ทะเบยีนบ้ำนใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้แจง้ดว้ยว่ำไม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ไดด้ว้ยเหตุใด โดย
ยื่นต่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนท้องถิน่ที่ตนมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนในเขต
ท้องที่ด้วยตนเองหรอืท ำเป็นหนังสือมอบหมำยให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรอืจดัส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยต้องแจง้เหตุภำยในเจด็วนัก่อนวนัเลอืกตัง้หรอืภำยในเจด็วนั
นับแต่วนัเลอืกตัง้  

กรณีผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ด ำเนินกำรแจง้เหตุจ ำเป็นทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ก่อน
ระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง ใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนท้องถิน่รบัค ำร้องตำม
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ หรอืหนังสอืแจ้งเหตุดงักล่ำวไว้พจิำรณำเมื่อถึงก ำหนดระยะเวลำ
ตำมวรรคหนึ่ง และเมื่อพจิำรณำแลว้หำกเหตุทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้แจง้นัน้มใิช่เหตุอนัสมควร 
ใหแ้จง้ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ทรำบภำยในสำมวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้เหตุ 

 

ขอ้ ๖๒  กำรแจ้งเหตุจ ำเป็นที่ไม่อำจไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้
เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

 

ขอ้ ๖๓  เมื่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ไดพ้จิำรณำแล้วเห็น
ว่ำเหตุทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้แจง้นัน้เป็นเหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ตำมขอ้ ๖๕ ใหบ้นัทกึ
กำรแจ้งเหตุไว้ในบญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในช่องหมำยเหตุและลงลำยมือชื่อ  วนั 
เดอืน ปี ก ำกบัไว ้

กรณีทีน่ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำ เหตุ
ทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้แจง้ไม่เป็นเหตุตำมขอ้ ๖๕ ใหแ้จง้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้นัน้ทรำบภำยในสำม
วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้เหตุและเกบ็หนังสอืแจง้เหตุนัน้ไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ขอ้ ๖๔  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัแจง้ตำมขอ้ ๖๓ วรรคสอง มสีทิธยิื่นอุทธรณ์ต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดภำยในสำมสิบวันนับแต่วันเลือกตัง้  และให้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัพจิำรณำค ำรอ้งใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสำมวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้ง 
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๔๔๔ 

ขอ้ ๖๕  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใดทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิ่นหรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ได้ เนื่องจำกมเีหตุดงัต่อไปนี้ ซึ่งไดแ้จง้และนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำย
ทะเบยีนทอ้งถิน่พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นเพยีงพอจะไม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้กไ็ด้ คอื 

(๑) มกีจิธุระจ ำเป็นเร่งด่วนทีต่อ้งเดนิทำงไปพืน้ทีห่่ำงไกล 
(๒) เจบ็ป่วยและไม่สำมำรถเดนิทำงไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ได้ 
(๓) เป็นคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุและไม่สำมำรถเดนิทำงไปใช้

สทิธเิลอืกตัง้ได ้
(๔) เดนิทำงออกนอกรำชอำณำจกัร 
(๕) มถีิน่ทีอ่ยู่ห่ำงไกลจำกทีเ่ลอืกตัง้เกนิกว่ำหนึ่งรอ้ยกโิลเมตร 
(๖) ไดร้บัค ำสัง่จำกทำงรำชกำรใหไ้ปปฏบิตัหิน้ำทีน่อกเขตเลอืกตัง้ 
(๗) เหตุสุดวสิยัหรอืเหตุอื่นทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

ขอ้ ๖๖  เมื่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ไดร้บับญัชรีำยชื่อผูม้ ี
สทิธเิลอืกตัง้ชุดทีค่ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ใชต้รวจสอบและหมำยเหตุกำรออก
เสียงลงคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตัง้จำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่แล้วให้ด ำเนินกำรจดัท ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ม่ไปใช้สทิธิ
เลือกตัง้และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตัง้ตำมข้อ  ๖๓ หรือแจ้งแล้วแต่นำย
ทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำไม่ใช่เหตุตำมขอ้ ๖๕ ใหแ้ลว้
เสร็จภำยในหกสิบวนันับแต่วนัเลือกตัง้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙ จ ำนวนสี่ชุด และให้
ด ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ชุดที่หนึ่ง ส ำหรบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเก็บ
รกัษำไวเ้ป็นหลกัฐำน 

(๒) ชุดที่สอง มอบให้หวัหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ ำนวยกำรเขตของ
กรุงเทพมหำนครเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำน 

(๓) ชุดที่สำม มอบหวัหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นปิดประกำศไว้ ณ ที่ท ำกำร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๔) ชุดที่สี่ มอบให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ ำนวยกำรเขตของ
กรุงเทพมหำนครปิดประกำศไว้ ณ ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำนหรือสถำนที่อื่นที่เห็นสมควร
เฉพำะผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่อยู่ในเขตหมู่บ้ำนหรือปิดประกำศไว้ ณ เขตชุมชนหนำแน่น
เฉพำะผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีอ่ยู่ในเขตชุมชนนัน้ 
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๔๔๕ 

ให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำยส่งบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธิ
เลอืกตัง้ทีไ่ม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และมไิดแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้หรอืแจง้เหตุไว้
แล้วแต่เหตุนัน้ไม่ใช่เหตุอนัสมควร (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙) ตำมวรรคหนึ่งในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูล  หรือ
สำมำรถตรวจสอบขอ้มลูทำงอนิทรำเน็ต หรอืทำงอนิเทอรเ์น็ต 

กำรจดัท ำบญัชรีำยชื่อตำมวรรคหนึ่ง มใิห้ระบุเลขประจ ำตวัประชำชน ยกเวน้
ชุดทีห่นึ่ง และชุดทีส่อง  

เมื่อนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น ได้ด ำเนินกำรจดัท ำบัญชี
รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และมไิดแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้
หรอืแจง้เหตุไวแ้ลว้แต่เหตุนัน้ไม่ใช่เหตุอนัสมควร (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙) ตำมวรรคหนึ่งแลว้ ให้
ส่งมอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมำยเหตุกำรออกเสียง
ลงคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตัง้คนืผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัเพื่อเก็บ
รกัษำไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป 

 

ขอ้ ๖๗  ในกรณีทีป่รำกฏว่ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้
และมไิด้แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สทิธเิลอืกตัง้หรอืแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนัน้ไม่ใช่เหตุอนั
สมควรตำมขอ้ ๖๖ มคีวำมผดิพลำดคลำดเคลื่อนจำกขอ้เทจ็จรงิ ใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยียื่นค ำ
รอ้งตำมแบบ ส.ถ/ผ.ถ. ๑/๑๐ พรอ้มหลกัฐำนต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั
หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำย  

เมื่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยไดร้บัค ำรอ้ง
แล้วใหต้รวจสอบบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ชุดทีไ่ดร้บัคนืจำกนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอื
นำยทะเบยีนท้องถิ่นตำมขอ้ ๖๖ และตรวจสอบจำกต้นขัว้บตัรเลอืกตัง้ที่ใช้ในกำรออก
เสียงลงคะแนนว่ำผู้มีสิทธเิลือกตัง้นัน้ได้ไปใช้สิทธิเลือกตัง้จริงหรือไม่  หรือตรวจสอบ
หลกัฐำนที่ผูร้้องน ำมำแสดงว่ำผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ได้ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้หรอืไม่ไดไ้ปใชส้ทิธิ
เลอืกตัง้แต่ไดแ้จง้เหตุควำมจ ำเป็นซึ่งเป็นเหตุอนัสมควรตำมขอ้ ๖๕ โดยใหผู้อ้ ำนวยกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัพจิำรณำด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ด้
รบัค ำรอ้ง 

ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ตรวจสอบแลว้พบว่ำ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไดไ้ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้จรงิ ใหด้ ำเนินกำรแกไ้ขโดยขดี
ฆ่ำชื่อผูถู้กจ ำกดัสทิธนิัน้ออกจำกบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และ
มไิดแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ หรอืแจง้เหตุไวแ้ลว้แตเ่หตุนัน้ไม่ใช่เหตุอนัสมควร 
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๔๔๖ 

(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙) ชุดที่หนึ่งตำมขอ้ ๖๖ ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
จงัหวดัเกบ็รกัษำไว ้และแจง้ใหผู้ย้ ื่นค ำรอ้งหรอืผูม้สีทิธเิลอืกตัง้นัน้ทรำบ พรอ้มทัง้แจง้ไป
ยงัหวัหน้ำพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ และนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ เพื่อให้
ด ำเนินกำรแก้ไขในชุดทีส่อง และฐำนขอ้มูลโดยเรว็ แต่หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้นัน้ไม่ไดไ้ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ใหแ้จง้ผูย้ื่นค ำรอ้งโดยเรว็ 

 

ส่วนที ่๓ 

บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๖๘  ใหผู้อ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร 
มหีน้ำทีจ่ดัท ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้จำกทะเบยีนรำยชื่อผูม้ ี
สิทธิเลือกตัง้ตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ให้
ถูกต้องตำมควำมเป็นจรงิบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลือกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหจ้ดัท ำจ ำนวนหก
ชุดโดยใหจ้ดัท ำเป็นรำยหน่วยเลอืกตัง้โดยเรยีงตำมล ำดบัเลขประจ ำบ้ำนในแต่ละหน่วย
เลือกตัง้ ส ำหรับหน่วยเลือกตัง้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในเขตเทศบำล หรือชุมชน
หนำแน่นอำจแยกออกตำมชื่อ ถนน ตรอก ซอย แยก คลอง หรือแม่น้ ำ โดยเรียง
ตำมล ำดบัตวัอกัษรและตำมล ำดบัเลขประจ ำบำ้น 

 

ขอ้ ๖๙ บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้อย่ำงน้อยตอ้งมรีำยกำร ดงันี้ 
(๑) เลขประจ ำบำ้น 
(๒) เลขประจ ำตวัประชำชน 
(๓) ชื่อตวั – ชื่อสกุล 
(๔) เพศ 
(๕) หมำยเหตุ 
ในกำรจดัท ำบญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้เพื่อปิดประกำศ ห้ำมมิให้ระบุเลข

ประจ ำตวัประชำชนของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตำม (๒) เวน้แต่บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ชุดที่
หำ้ ชุดทีห่กตำมขอ้ ๗๒ (๕) และ (๖) ใหร้ะบุเลขประจ ำตวัประชำชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ดว้ย 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของเจำ้หน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของผูม้ำใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 
ณ ทีเ่ลอืกตัง้ 

บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕ ใหม้ชีื่อตวั ชื่อสกุล ของผู้
พมิพแ์ละผูท้ำนทีส่ำมำรถตรวจสอบได ้
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๔๔๗ 

ขอ้ ๗๐  เพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรจดัท ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ กำร
เพิม่ชื่อและถอนชื่อ กำรแจง้รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไปยงัเจำ้บ้ำน กำรรบัแจง้เหตุจ ำเป็น 
ตลอดจนกำรแกไ้ขรำยกำรผดิพลำดเกี่ยวกบับญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใหน้ำยทะเบยีน
อ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

ข้อ ๗๑  กรณีที่มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  ให้
ผูอ้ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงหรอืนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่หรอืผูท้ีไ่ดร้บั
มอบหมำย จดัท ำประกำศบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ตำมขอ้ ๖๘ จ ำนวนหกชุด แล้ว
เสนอใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นพจิำรณำใหค้วำม
เหน็ชอบก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำม
เห็นชอบแล้วให้นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นลงนำมในประกำศบญัชี
รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ดงักล่ำวและด ำเนินกำรปิดประกำศ ณ สถำนที ่ตำมขอ้ ๗๒ ก่อน
วนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำยีส่บิหำ้วนั 

 

ขอ้ ๗๒  บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้แต่ละชุด เมื่อด ำเนินกำรตำมขอ้ ๗๑ เสรจ็
แลว้ ใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ด ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑) ชุดที่หนึ่ง มอบให้นำยอ ำเภอปิดประกำศไว้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอที่ตัง้อยู่ใน
เขตเลอืกตัง้นัน้ 

(๒) ชุดที่สอง มอบใหห้วัหน้ำพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ปิดประกำศไว้ ณ ที่ท ำกำร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีำรเลอืกตัง้นัน้ 

(๓) ชุดทีส่ำม มอบใหผู้อ้ ำนวยกำรเขตของกรุงเทพมหำนคร หรอืปลดัเทศบำล 
หรอืปลดัเมอืงพทัยำ หรอืปลดัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ปิดประกำศไว ้ณ ทีเ่ลอืกตัง้หรอื
บรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีเ่ลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้ 

(๔) ชุดทีส่ี ่ใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่แกไ้ขปรบัปรุงใหต้รง
กบัชุดทีห่ำ้ และส่งมอบใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ปิดประกำศไว ้
ณ ทีเ่ลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้ (แทนชุดทีส่ำม)  

(๕) ชุดที่ห้ำ ส ำหรับนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไข
ปรบัปรุงใหถู้กต้องไม่ว่ำจะเป็นกำรเพิม่ชื่อ กำรถอนชื่อ กำรเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ กำร
แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธเิลือกตัง้ หรือกำรย้ำยทะเบียนบ้ำนออกไปนอกเขตองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ แลว้เกบ็รกัษำไว ้
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๔๔๘ 

(๖) ชุดทีห่ก ใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิ่นแก้ไขปรบัปรุงให้
ตรงกบัชุดทีห่ำ้ แล้วจดัท ำปกใหม้คีวำมแตกต่ำงจำกชุดอื่น และส่งมอบใหค้ณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ไวใ้ชต้รวจสอบและหมำยเหตุกำรณ์ออกเสยีงลงคะแนน 

ในกรณีที่มีกำรออกเสียงลงคะแนนใหม่ตำมข้อ ๒๐๒ ให้คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ำเนำบญัชีรำยชื่อผู้มสีทิธิเลอืกตัง้ชุดที่ห้ำ 
เพื่อมอบใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ใชใ้นกำรตรวจสอบและหมำยเหตกุำรออก
เสยีงลงคะแนน 

 

ข้อ ๗๓  กรณีมีผู้สมัครหรือผู้ใดต้องกำรบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกำศไว้ ใหผู้ส้มคัรหรอื
บุคคลนัน้ขอคัดส ำเนำ จำกนำยทะเบียนอ ำเภอและนำยทะเบียนท้องถิ่น โดยเสีย
ค่ำใชจ้่ำยเองตำมวธิกีำรทีผู่้อ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนดกรณีตำมวรรคหนึ่ง ใหน้ำย
ทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่คดัส ำเนำบญัชรีำยชื่อชุดทีส่ี ่

 

ขอ้ ๗๔ ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนั ให้นำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำย
ทะเบยีนทอ้งถิน่แจง้รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตำมบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไปยงัเจำ้บำ้น 
ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๖ ส่วนที ่๔กำรเพิม่ชื่อหรอืถอนชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

 

ขอ้ ๗๕  เมื่อมกีำรประกำศให้มกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บริหำร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียน
ท้องถิ่นหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำยมหีน้ำที่รบัแจง้เหตุและด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรเพิม่ชื่อ
หรอืถอนชื่อ แทนผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

๑. กำรเพิม่ชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

 

ข้อ ๗๖  กรณีนำยทะเบยีนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นพบว่ำ กำรจดัท ำ
บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้มคีวำมผดิพลำด ไม่ว่ำจะพบเหตุดงักล่ำวก่อนหรอืหลงักำร
ประกำศบญัชรีำยชื่อผู้มสีิทธเิลือกตัง้ ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยเรว็ 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัรำยงำน
ตำมวรรคหนึ่งแล้วให้รบีพจิำรณำโดยเร็ว หำกเห็นว่ำบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ของ
หน่วยเลอืกตัง้ใดมคีวำมผดิพลำดหรอืมชีื่อตกหล่น ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มีค ำสัง่ใหแ้ก้ไขหรอืเพิม่ชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีม่ชีื่อตกหล่นใน
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๔๔๙ 

บญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ และแจ้งค ำสัง่ไปยงันำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีน
ทอ้งถิน่พรอ้มดว้ยเหตุผลภำยในสำมวนันับแตว่นัทีไ่ดร้บัรำยงำน ในกำรนี้ใหน้ำยทะเบยีน
อ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ปฏิบตัิตำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นด้วยวธิพีมิพช์ื่อและรำยกำรเพิม่เตมิต่อใบสุดท้ำยของบัญชี
รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของหน่วยเลอืกตัง้นัน้ พรอ้มทัง้บนัทกึสำเหตุของกำรเพิม่ชื่อไวใ้น
ช่องหมำยเหตุและลงลำยมอืชื่อวนั เดอืน ปี ก ำกบัไว ้และแจง้รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไป
ยงัเจำ้บำ้น พรอ้มดว้ยเหตุผลภำยในสำมวนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคี ำสัง่ 

 

ข้อ ๗๗  กรณีผู้มีสิทธิเลือกตัง้หรือเจ้ำบ้ำนผู้ใดเห็นว่ำ ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบำ้นของตนไม่มรีำยชื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของหน่วยเลอืกตัง้ทีต่น
หรอืผูน้ัน้สมควรมชีื่อเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ ใหน้ ำส ำเนำทะเบยีนบ้ำน
ฉบบัเจำ้บ้ำนและบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรประจ ำตวัอื่นใดทีท่ำงรำชกำรออกให้ 
มำยื่นค ำรอ้งขอเพิม่ชื่อ ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ ต่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีน
ทอ้งถิน่ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสบิวนั 

เมื่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ไดร้บัค ำรอ้งและหลกัฐำนแลว้ 
ให้รบีตรวจสอบหลกัฐำน หำกเห็นว่ำผู้ยื่นค ำร้องหรือผู้มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตัง้ ให้เพิ่มชื่อลงในบญัชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเลือกตัง้ด้วยวิธพีมิพ์ชื่อและรำยกำร
เพิม่เตมิต่อใบสุดทำ้ยของบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของหน่วยเลอืกตัง้นัน้ พรอ้มบนัทกึ
สำเหตุของกำรเพิม่ชื่อไว้ในช่องหมำยเหตุและลงลำยมอืชื่อ วนั เดอืน ปี ก ำกบัไว้ และ
แจง้ใหผู้ย้ ื่นค ำรอ้งหรอืเจำ้บ้ำนทรำบพรอ้มดว้ยเหตุผลภำยในสำมวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำ
รอ้ง  

กรณีนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่เหน็ว่ำ ผูย้ื่นค ำรอ้งหรอืผูม้ชีื่อ
อยู่ในทะเบยีนบ้ำนทีข่อเพิม่ชื่อเป็นผู้ไม่มสีทิธเิลอืกตัง้ ใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่พจิำรณำโดยเรว็ 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัรำยงำน
จำกนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่แล้ว ใหร้บีพจิำรณำโดยเรว็ หำกเหน็ว่ำ
ผูย้ื่นค ำรอ้งหรอืผูม้ชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ใหม้คี ำสัง่เพิม่ชื่อผูน้ัน้ลงใน
บญัชีรำยชื่อผู้มสีิทธิเลือกตัง้และแจ้งค ำสัง่ไปยงันำยทะเบยีนอ ำเภอหรือนำยทะเบยีน
ท้องถิ่นพร้อมด้วยเหตุผลภำยในสำมวันนับแต่วันที่ได้รับรำยงำน ในกำรนี้ ให้นำย
ทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
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๔๕๐ 

ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยวธิเีพิม่ชื่อเพิม่เตมิเช่นเดยีวกบัวรรคสอง และแจง้
ให้ผู้ยื่นค ำร้องหรือเจ้ำบ้ำนทรำบ พร้อมด้วยเหตุผลภำยในสำมวันนับแต่วันที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคี ำสัง่ 

กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ำ  

ผู้ยื่นค ำร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตัง้  ให้นำย
ทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่แจง้ใหผู้ย้ ื่นค ำรอ้งหรอืเจำ้บำ้นทรำบ พรอ้มดว้ย
เหตุผลภำยในสำมวนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มคี ำสัง่ 

 

ขอ้ ๗๘  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีย่ำ้ยทะเบยีนบ้ำนออกจำกเขตเลอืกตัง้หนึ่งไปยงัอกี
เขตเลอืกตัง้หนึ่งในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เดยีวกนัตำมมำตรำ ๓๘ วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ใหบุ้คคลนัน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในหน่วยเลอืกตัง้ทีต่นมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนครัง้
สุดทำ้ยเป็นเวลำตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 

กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดมกีำรเลอืกตัง้เฉพำะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ หรอื
มกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่และผูบ้รหิำรทอ้งถิน่พร้อมกนั ให้บุคคลนัน้มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนในหน่วยเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ในเขตเลอืกตัง้ทีต่นมชีือ่อยู่ และใหม้สีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นในเขตเลอืกตัง้ที่ตนมชีื่ออยู่ในทะเบยีน
บำ้นครัง้สุดทำ้ยเป็นเวลำตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 

กำรใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่ตำมวรรคสอง ใหผู้ม้ ี
สทิธเิลอืกตัง้ยื่นค ำขอเพิม่ชื่อ ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ โดยใหย้ื่นต่อนำยทะเบยีนอ ำเภอ
หรอืนำยทะเบยีนท้องถิ่นทีต่นมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนครัง้สุดทำ้ยเป็นเวลำติดต่อกนัไม่
น้อยกว่ำหนึ่งปี และก่อนวันเลือกตัง้ไม่น้อยกว่ำสิบวัน ด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค ำขอดว้ยตนเอง 

(๒) ยื่นค ำขอทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยใหถ้ือวนัประทบัตรำไปรษณีย์เป็น
ส ำคญั 

เมื่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ไดร้บัค ำรอ้งตำมวรรคสำมแล้ว
ใหร้บีตรวจสอบหลกัฐำน หำกเหน็ว่ำผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่
ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๗๗ วรรคสอง โดยอนุโลม และให้หมำยเหตุว่ำมีสิทธิเลือกตัง้
เฉพำะสมำชกิสภำทอ้งถิน่ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๕๑ 

ขอ้ ๗๙  กรณีทีผู่ย้ ื่นค ำรอ้งขอเพิม่ชื่อไดร้บัแจง้จำกนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำย
ทะเบยีนทอ้งถิน่ใหเ้พิม่ชื่อในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตำมขอ้ ๗๗ วรรคสอง วรรคสี่ 
หรอืขอ้ ๗๘ ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ แลว้แต่ไม่ปรำกฏรำยชื่อของบุคคลดงักล่ำวในบญัชี
รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ผู้มีสิทธิเลือกตัง้นัน้สำมำรถขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้ได ้โดยใชแ้บบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ ทีน่ำยทะเบยีน
อ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ออกใหเ้ป็นหลกัฐำนในกำรขอเพิม่ชื่อ 

เมื่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ได้รบัค ำร้องตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ 
ใหเ้พิม่ชื่อทีน่ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ออกให้ ใหร้บีตรวจสอบโดยเรว็ 
หำกเห็นว่ำเป็นเอกสำรที่ถูกต้องให้เพิ่มชื่อลงในบญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ชุดที่ใช้
ส ำหรบักำรตรวจสอบและหมำยเหตุกำรออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีกำรเขยีนชื่อและ
รำยกำรเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ำยของบญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ของหน่วยเลือกตัง้นัน้ 
พรอ้มบนัทกึสำเหตุของกำรเพิม่ชื่อไวใ้นช่องหมำยเหตุ โดยใหป้ระธำนกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้ลงลำยมอืชื่อ วนั เดอืน ปี ก ำกบัไว้ และเก็บหนังสอืรบัรองกำรอนุมตัใิห้
เพิ่มชื่อไว้เป็นหลกัฐำนพร้อมทัง้บนัทึกกำรให้เพิม่ชื่อไว้ในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่
เลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ดว้ย 

 

ข้อ ๘๐  ก่อนวนัเลือกตัง้ หำกนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น
ไดร้บัแจง้ค ำวนิิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้
ด ำเนินกำรเพิม่ชื่อบุคคลใดในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้กรณีมกีำรร้องคดัค้ำนกำรถูก
ถอนชื่อตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บรหิำรท้องถิ่นแล้ว   
ใหด้ ำเนินกำรเพิม่ชื่อใหเ้ป็นไปตำมนัน้ ดว้ยวธิพีมิพช์ื่อและรำยกำรเพิม่เตมิเช่นเดยีวกบั
ขอ้ ๗๗ โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๘๑  ในวนัเลอืกตัง้ หำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ได้รบัแจ้งค ำ
วนิิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใหด้ ำเนินกำร
เพิม่ชื่อบุคคลใดในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้กรณีมกีำรรอ้งคดัคำ้นกำรถูกถอนชื่อ ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่แล้ว ใหด้ ำเนินกำร
เพิม่ชื่อใหเ้ป็นไปตำมนัน้ดว้ยวธิเีขยีนชื่อและรำยกำรเพิม่เตมิเช่นเดยีวกบัขอ้ ๗๙ วรรค
สอง 

 

ข้อ ๘๒  ให้นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นด ำเนินกำรบนัทึก
ขอ้มลูกำรเพิม่ชื่อในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใหถู้กตอ้ง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๕๒ 

๒. กำรถอนชื่อผูไ้มม่สีทิธเิลอืกตัง้ออกจำกบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

 

ขอ้ ๘๓  กรณีนำยทะเบยีนอ ำเภอ นำยทะเบยีนทอ้งถิน่ หรอืผูอ้ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่พบว่ำกำรจดัท ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้มี
ควำมผดิพลำดหรอืมเีหตุอนัควรเชื่อได้ว่ำมกีำรยำ้ยบุคคลใดเขำ้มำในทะเบยีนบ้ำนเพื่อ
ประโยชน์ในกำรเลอืกตัง้โดยมชิอบ ไม่ว่ำจะพบเหตุดงักล่ำวก่อนหรอืหลงักำรประกำศ
บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ใหร้ำยงำนพรอ้มดว้ยพยำนหลกัฐำนทีม่หีรอืสำเหตุทีเ่กิดต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยเรว็ 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัรำยงำน
แลว้ใหร้บีพจิำรณำโดยเรว็ หำกเหน็ว่ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของหน่วยเลอืกตัง้ใดมี
ควำมผดิพลำด หรอืปรำกฏชื่อบุคคลผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้ หรอืไดม้กีำรยำ้ยบุคคลใดเขำ้มำ
ในทะเบยีนบำ้นเพื่อประโยชน์ในกำรเลอืกตัง้โดยมชิอบจรงิ ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มคี ำสัง่ใหแ้ก้ไขหรอืถอนชื่อผูน้ัน้ออกจำกบญัชรีำยชื่อ
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และแจง้ค ำสัง่ไปยงันำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิ่นภำยใน
สำมวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำน ในกำรนี้ ใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่
ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยให้
ด ำเนินกำรขดีฆ่ำชื่อออก พรอ้มบนัทกึสำเหตุของกำรถอนชื่อไวใ้นช่องหมำยเหตุและลง
ลำยมือชื่อ วนั เดือน ปี ก ำกับไว้ แล้วแจ้งให้เจ้ำบ้ำนทรำบภำยในสำมวนันับแต่วนัที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยมี
ค ำสัง่ 

 

ขอ้ ๘๔  กรณีผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เหน็ว่ำ ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของหน่วย
เลอืกตัง้มชีื่อผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้ปรำกฏอยู่ ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้นัน้ยื่นค ำรอ้งขอถอนชื่อผูไ้ม่
มสีทิธเิลอืกตัง้ดงักล่ำวออกจำกบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ต่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอื
นำยทะเบยีนทอ้งถิน่ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสบิวนั 

เมื่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ไดพ้จิำรณำค ำรอ้งแล้วเหน็ว่ำ 
มีหลักฐำนเชื่อได้ว่ำผู้มีชื่ออยู่ในบญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ดังกล่ำวเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
เลอืกตัง้ให้สัง่ถอนชื่อผู้นัน้ออกจำกบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยใหด้ ำเนินกำรขดีฆำ่ชื่อ
ออกพรอ้มบนัทกึสำเหตุของกำรถอนชื่อไวใ้นช่องหมำยเหตุและลงลำยมอืชื่อ วนั เดอืน ปี 
ก ำกบัไว้ แล้วให้แจง้ค ำสัง่ใหผู้ย้ ื่นค ำร้องและเจำ้บ้ำนทรำบภำยในสำมวนันับแต่วนัทีไ่ด้
รบัค ำรอ้ง 
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๔๕๓ 

กรณีนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำผูม้ชีื่ออยู่
ในบญัชีรำยชื่อผู้มสีิทธิเลือกตัง้ที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธเิลือกตัง้  ให้รำยงำนพร้อม
แสดงเหตุผลเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่พจิำรณำโดยเรว็ พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้ย้ ื่นค ำรอ้งทรำบภำยในสำมวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัค ำรอ้ง 

กรณีคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่พจิำรณำแล้ว
เหน็ว่ำ ผูม้ชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีถู่กขอถอนชื่อเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้  ให้
แจ้งค ำสัง่ไปยงันำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนท้องถิ่นภำยในสำมวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัรำยงำน ในกำรนี้ใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่แจง้ใหผู้ย้ ื่นค ำรอ้ง
ทรำบภำยในสำมวนันับแต่วนัที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มคี ำสัง่  

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัรำยงำน
ตำมวรรคสำมแล้วให้รีบพจิำรณำโดยเร็ว หำกเห็นว่ำผู้มชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธิ
เลอืกตัง้ทีถู่กขอถอนชื่อ เป็นผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้ ใหม้คี ำสัง่ถอนชื่อบุคคลนัน้ออกจำกบญัชี
รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ และแจง้ค ำสัง่ไปยงันำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่
ภำยในสำมวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำน ในกำรนี้ใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีน
ท้องถิ่นปฏิบัติตำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่โดยใหข้ดีฆำ่ชื่อออกจำกบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้พรอ้มบนัทกึสำเหตุของกำร
ถอนชื่อไวใ้นช่องหมำยเหตุและลงลำยมอืชื่อ วนั เดอืน ปี ก ำกบัไว ้แล้วใหแ้จง้ค ำสัง่ใหผู้้
ยื่นค ำรอ้งและเจำ้บำ้นทรำบโดยเรว็ 

 

ขอ้ ๘๕  กรณีที่เจ้ำบ้ำนผู้ใดเห็นว่ำ ในบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ปรำกฏชื่อ
บุคคลอื่นในทะเบยีนบำ้นของตน โดยทีบุ่คคลนัน้มไิดม้ชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นดงักล่ำวจรงิ 
ใหเ้จำ้บ้ำนหรอืผูซ้ึ่งเจำ้บ้ำนมอบหมำยน ำส ำเนำทะเบยีนบ้ำนฉบบัเจ้ำบ้ำนไปแสดงเป็น
หลกัฐำนต่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสบิ
วนัหรอืน ำหลกัฐำนดงักล่ำวไปแสดงต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้ 

เมื่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ บุคคลนัน้
มไิดม้ชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นดงักล่ำวจรงิ ใหม้คี ำสัง่ถอนชื่อบุคคลนัน้ออกจำกบญัชรีำยชื่อ
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ โดยใหข้ดีฆำ่ชื่อออก พรอ้มบนัทกึสำเหตุของกำรถอนชื่อไวใ้นช่องหมำย
เหตุ และลงลำยมอืชื่อ วนั เดอืน ปี ก ำกบัไว้ แล้วแจ้งค ำสัง่ใหเ้จำ้บ้ำนหรอืผู้ซึ่งเจำ้บ้ำน
มอบหมำยทรำบภำยในสำมวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหลกัฐำนจำกเจำ้บำ้น 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๕๔ 

กรณีทีเ่จำ้บ้ำนหรอืผูซ้ึ่งเจำ้บ้ำนมอบหมำยน ำส ำเนำทะเบยีนบ้ำนฉบบัเจำ้บ้ำน
หรอืหลกัฐำนอื่นใดไปแสดงต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ในวนัเลือกตัง้ หำก
พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำบุคคลนัน้มไิดม้ชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นดงักล่ำวจรงิ ใหค้ณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้มคี ำสัง่ถอนชื่อออกจำกบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ โดยใหข้ดีฆ่ำ
ชื่อออก พรอ้มบนัทกึสำเหตุของกำรถอนชื่อไวใ้นช่องหมำยเหตุและใหป้ระธำนกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ลงลำยมอืชื่อ วนั เดอืน ปี ก ำกบัไว ้และใหม้กีำรบนัทกึกำรถอนชื่อ
ไวใ้นรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ดว้ย 

 

ขอ้ ๘๖  กรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มี
ค ำสัง่ถอนชื่อบุคคลใดออกจำกบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตำมขอ้ ๘๔ วรรคสี ่หรอืนำย
ทะเบยีนอ ำเภอ หรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่มคี ำสัง่ถอนชื่อบุคคลใดออกจำกบญัชรีำยชื่อผูม้ ี
สทิธเิลอืกตัง้ตำมขอ้ ๘๔ วรรคสอง หรอืขอ้ ๘๕ วรรคสอง ถำ้ผูท้ีถู่กถอนชื่อออกจำกบญัชี
รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้มหีลกัฐำนแสดงว่ำเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใหย้ื่นค ำรอ้งคดัคำ้นกำรถูก
ถอนชื่อต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รบีตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้
วินิจฉัยโดยเร็วค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นทีสุ่ดส ำหรบักำรเลอืกตัง้ครัง้นัน้ 

กรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคี ำวนิิจฉยั
ใหเ้พิม่ชื่อบุคคลใดในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ใหด้ ำเนินกำรเพิม่ชื่อโดยปฏบิตัติำมขอ้ 
๘๐ และขอ้ ๘๑ แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๘๗  ใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ด ำเนินกำรบนัทกึกำร
ถอนชื่อในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใหถู้กตอ้ง 

 

ส่วนที ่๕ 

กำรเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๘๘  ในกรณีทีศ่ำลมคี ำพพิำกษำใหเ้พกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของบุคคลใดแมค้ ำ
พพิำกษำยงัไม่ถงึทีสุ่ดกต็ำม และคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไดร้บัทรำบค ำพพิำกษำนัน้
แล้ว ให้เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จดัให้มกีำรบนัทกึลงในทะเบยีนกำรเพิก
ถอนสทิธเิลอืกตัง้ และให้แจง้ผู้อ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงเพื่อหมำยเหตุกำรถูกเพกิถอน
สทิธเิลอืกตัง้ไวใ้นบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เป็นประจ ำทุกเดอืน 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๕๕ 

ขอ้ ๘๙  เมื่อมกีำรประกำศให้มกีำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ทอ้งถิน่ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดแล้ว ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั
แจ้งรำยชื่อบุคคลที่ถูกเพกิถอนสทิธเิลือกตัง้ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทรำบทนัท ีเพื่อแจง้ใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่
ใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรตรวจสอบและจดัท ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

ภำยหลงัจำกกำรประกำศบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ และศำลมคี ำพพิำกษำถงึ
ที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้บุคคลใดเพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงกำรเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ หรือกรณีพบหมำยเหตุกำรถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของบุคคลใดผิดไปจำก
ขอ้เท็จจรงิ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัด ำเนินกำรปรบัปรุงทะเบยีนกำร
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้  และแจ้งให้นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่น  
เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงกำรถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ในบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ให้
ถูกต้องตำมควำมเป็นจรงิ โดยใช้วธิกีำรบนัทกึเพิม่เติม หรอืขดีฆ่ำออก และให้บนัทึก
สำเหตุไวใ้นช่องหมำยเหตุและลงลำยมอืชื่อ วนั เดอืน ปี ก ำกบัไว ้

 

ส่วนที ่๖ 

กำรยำ้ยบุคคลเขำ้มำในทะเบยีนบำ้นโดยมชิอบ 

   
 

ขอ้ ๙๐  กำรด ำเนินกำรหรอืยนิยอมใหม้กีำรย้ำยบุคคลเขำ้มำในทะเบยีนบ้ำน
ของตน ดังต่อไปนี้  ให้สันนิษฐำนว่ำเป็นกำรย้ำยบุคคลเข้ำมำในทะเบียนบ้ำนเพื่อ
ประโยชน์ในกำรเลอืกตัง้โดยมชิอบ  

(๑) กำรย้ำยบุคคลตัง้แต่หำ้คนขึน้ไปซึ่งไม่มชีื่อสกุลเดยีวกบัเจำ้บ้ำนเขำ้มำใน
ทะเบยีนบ้ำนเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมสีทิธเิลอืกตัง้ที่จะมขีึน้ภำยในสองปีนับแต่วนัทีย่ำ้ย
เขำ้มำในทะเบยีนบำ้น  

(๒) กำรยำ้ยบุคคลเขำ้มำในทะเบยีนบำ้นโดยบุคคลนัน้มไิดอ้ำศยัอยู่จรงิ 
(๓) กำรยำ้ยบุคคลเขำ้มำในทะเบยีนบำ้นโดยมไิดร้บัควำมยนิยอมจำกเจำ้บำ้น 
กรณีตำมวรรคหนึ่ง (๑) มิให้ใช้บงัคบัแก่หน่วยงำนของรฐั สถำนศึกษำ หรือ

สถำนประกอบกำรหรอืสถำนทีอ่ื่นใดทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศก ำหนด ทีย่ำ้ย
เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ หรือพนักงำนของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ประกำศก ำหนดเขำ้มำในทะเบยีนบำ้นของตน  

 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๕๖ 

หมวด ๕ 

กำรสมคัรรบัเลอืกตัง้และตวัแทนผูส้มคัร 

   
 

ส่วนที ่๑  
ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๙๑  ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มมใิห้
ใช้สิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้ ตำมที่บญัญัติไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่  

 

ส่วนที ่๒ 

กำรยื่นใบสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๙๒  ในกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ ใหผู้ส้มคัรยื่นใบสมคัรโดยใหก้รอกรำยละเอยีด
ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ ยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตำมวนั เวลำ และสถำนที่สมคัรรบัเลือกตัง้ที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ก ำหนด พรอ้มทัง้เงนิค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรตำมบญัชที้ำย
ระเบยีบนี้และรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกหรอืรูปภำพทีพ่มิพช์ดัเจนเหมอืนรูปถ่ำยของ
ตนเองตำมจ ำนวนทีผู่้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ก ำหนด 
รวมทัง้หลกัฐำนและเอกสำร ดงันี้ 

(๑) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
(๒) ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น  
(๓) ใบรบัรองแพทย ์
(๔) หลกัฐำนแสดงกำรเสยีภำษีเงนิได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำตดิต่อกนัสำมปี

นับถึงปีที่สมคัรรบัเลอืกตัง้ของผู้สมคัร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสยีภำษีเงนิได้ ใหท้ ำหนังสอื
ยนืยนักำรไม่ไดเ้สยีภำษ ีพรอ้มทัง้สำเหตุแห่งกำรไม่ไดเ้สยีภำษตีำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒ 

(๕) หลกัฐำนอื่นทีผู่ส้มคัรน ำมำแสดงว่ำตนเป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถ้วนและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มทีม่ใิหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตำมขอ้ ๙๑ 

กรณีทีม่หีน่วยเลอืกตัง้จ ำนวนมำก ซึ่งต้องใชรู้ปถ่ำยเพิม่ขึน้เพื่อประโยชน์และ
ควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรจดัท ำประกำศรบัสมคัรตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ ผูอ้ ำนวยกำร



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๕๗ 

กำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำจก ำหนดให้ผู้สมคัรน ำรูปถ่ำยมำให้
เท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อใชเ้ป็นตน้แบบในกำรจดัพมิพแ์บบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕  

กรณีที่มผีู้ประสงค์จะยื่นใบสมคัรพร้อมกนัหลำยคนหรอืยื่นก่อนเวลำรบัสมคัร
และไม่อำจตกลงกนัได้ ให้ใช้วธิจีบัสลำกระหว่ำงผู้สมคัรที่มำยื่นพร้อมกนัหรอืยื่นก่อน
เวลำรบัสมคัร 

 

ขอ้ ๙๓  กรณีที่ผู้สมคัรคนใดยื่นใบสมคัรรบัเลอืกตัง้พร้อมกนัตำมขอ้ ๙๒ ให้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัใหม้กีำรประชุมผูส้มคัรนัน้ 
เพื่อตกลงล ำดบักำรยื่นใบสมคัรรบัเลอืกตัง้ หำกไม่สำมำรถตกลงกนัไดใ้ห้ด ำเนินกำรจบั
สลำกต่อหน้ำผูส้มคัรทัง้หมด 

กำรจบัสลำกใหด้ ำเนินกำรสองครัง้ ดงันี้ 
(๑) กำรจบัสลำกครัง้ทีห่นึ่ง ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่เขยีนชื่อผูส้มคัรทีต่อ้งจบัสลำกบนสลำกทีเ่หมอืนกนั แลว้ใส่ในภำชนะทบึแสง
ท ำกำรเขย่ำภำชนะใหส้ลำกคละกนั เพื่อไม่ให้ทรำบว่ำเป็นสลำกของผูส้มคัรใด แล้วให้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูจ้บัสลำกชื่อผูส้มคัรจำก
ในภำชนะขึน้มำครัง้ละหนึ่งใบ ชื่อผูส้มคัรใดทีถู่กจบัมำเป็นล ำดบัแรกใหถ้อืว่ำผูส้มคัรนัน้
เป็นผูม้สีทิธจิบัสลำกเพื่อจบัสลำกตำม (๒) ก่อนชื่อผูส้มคัรใดทีถู่กจบัมำเป็นล ำดบัถดัไป
ใหถ้อืว่ำผูส้มคัรนัน้เป็นผูม้สีทิธจิบัสลำกเพื่อจบัสลำกตำม (๒) เป็นล ำดบัถดัไปตำมล ำดบั
จนครบ  

(๒) กำรจบัสลำกครัง้ทีส่อง ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่เขยีนหมำยเลขตัง้แต่หมำยเลขหนึ่งถงึหมำยเลขทีเ่ท่ำกบัจ ำนวนผูส้มคัรทีย่ื่น
ใบสมคัรพร้อมกนับนสลำกที่เหมอืนกนัแล้วใส่ในภำชนะทบึแสงท ำกำรเขย่ำภำชนะให้
สลำกคละกนั เพื่อไม่ใหท้รำบว่ำเป็นสลำกทีเ่ขยีนหมำยเลขใด แล้วใหผู้ส้มคัรตำมล ำดบั
ของผลกำรจบัสลำก ตำม (๑) ท ำกำรจบัสลำกเพื่อยื่นใบสมคัร ผู้สมคัรใดจบัสลำกได้
หมำยเลขใดใหถ้อืเป็นหมำยเลขล ำดบัในกำรยื่นใบสมคัร 

 

ขอ้ ๙๔  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัใหม้ี
กำรตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรสมคัรของผู้สมคัรว่ำครบถ้วนหรอืไม่  หำก
ตรวจเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำเอกสำรหลกัฐำนกำรสมคัรไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน  ให้คนื
เอกสำรและหลกัฐำนทัง้หมดพรอ้มค่ำธรรมเนียมใหผู้้สมคัรนัน้  เพื่อไปด ำเนินกำรแก้ไข
และน ำมำยื่นใหม่ในภำยหลงั 
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๔๕๘ 

เมื่อผูส้มคัรไดย้ื่นใบสมคัรและหลกัฐำนกำรสมคัรพรอ้มค่ำธรรมเนียมกำรสมคัร
แล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบกำรลง
รำยกำรในใบสมคัร หลกัฐำนกำรสมคัร และค่ำธรรมเนียมกำรสมคัร เมื่อเหน็ว่ำครบถว้น
ให้บนัทกึกำรรบัสมคัรไวเ้ป็นหลกัฐำนพรอ้มทัง้ออกใบรบัใบสมคัรใหแ้ก่ผูส้มคัรนัน้เรยีง
ตำมล ำดบักำรยื่นสมคัรตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓ และใหท้ ำส ำเนำคู่ฉบบัไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ขอ้ ๙๕  เมื่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้ออก
หลกัฐำนกำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ให้แก่ผู้สมคัรใดแล้ว ผู้สมคัรนัน้จะถอนกำรสมคัรมไิด ้

 

ขอ้ ๙๖  เมื่อเสรจ็สิน้ก ำหนดเวลำสมคัรรบัเลอืกตัง้ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปผลกำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ให้ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทรำบ และใหส่้งเงนิค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีำรเลอืกตัง้นัน้ต่อไป 

 

ส่วนที ่๓ 

กำรตรวจสอบสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

   
 

ข้อ ๙๗  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบหลกัฐำนกำรสมคัรและตรวจสอบว่ำผูส้มคัรมสีทิธทิีจ่ะสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืไม่  

กำรตรวจสอบสทิธใินกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูส้มคัรตำมวรรคหนึ่ง ใหบ้นัทกึ
ถ้อยค ำเกี่ยวกับควำมถูกต้องของเอกสำรหลกัฐำนกำรสมคัร คุณสมบตัิ และลกัษณะ
ตอ้งหำ้มตำมแบบบนัทกึกำรใหถ้อ้ยค ำต่อทำ้ยแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ หำกผูอ้ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มเีหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัหลกัฐำนกำรสมคัร
ของผูส้มคัรใด ใหแ้จง้หน่วยงำนทีอ่อกหลกัฐำนดงักล่ำว เพื่อยนืยนัรบัรองควำมถูกตอ้ง 

ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศบญัชี
รำยชื่อผูส้มคัรทีไ่ดร้บัสมคัรรบัเลอืกตัง้และไม่ไดร้บัสมคัรรบัเลอืกตัง้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 
๔/๔ ภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัปิดรบัสมคัร และติดประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลอืกตัง้ 
หรอืบรเิวณใกล้เคยีงกบัทีเ่ลอืกตัง้ หรอืสถำนทีอ่ื่นทีเ่หน็สมควร พรอ้มทัง้จดัส่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั จ ำนวนหนึ่งชุด 

ส ำหรบัผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้แต่ละรำยใหจ้ดัท ำประกำศแยกต่ำงหำก โดยให้
มีชื่อตัว ชื่อสกุล รูปถ่ำย หรือรูปภำพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ำย และหมำยเลข
ประจ ำตวัผูส้มคัรทีจ่ะใชล้งคะแนนเลอืกตัง้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ และใหปิ้ดประกำศไว ้
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๔๕๙ 

ณ สถำนที ่ตำมวรรคสำม และใหปิ้ดประกำศคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้มในกำรสมคัร
รบัเลือกตัง้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พรอ้มทัง้จดัส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั จ ำนวนหนึ่งชุด 

 

ส่วนที ่๔ 

กำรใหห้มำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัร 

   
 

ข้อ ๙๘  ให้ผู้สมัครได้รับหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครที่ใช้ในกำรลงคะแนน
เลือกตัง้ตำมล ำดับก่อนหลังกำรมำยื่นใบสมัครตำมล ำดับเลขที่ใบรับใบสมัครที่
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ออกใหแ้ต่ละบุคคล 

กรณีบุคคลทีไ่ม่มชีื่อเป็นผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตำมประกำศของผู้อ ำนวยกำร
กำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ และต่อมำ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้วนิิจฉยัใหเ้ป็นผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ไดต้ำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นให้ถือว่ำผู้นัน้ได้รับหมำยเลข
ประจ ำตวัผูส้มคัรตำมล ำดบัเลขทีใ่บรบัใบสมคัรทีผู่้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ออกให ้

 

ส่วนที ่๕ 

กำรเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ และกำรระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกำรชัว่ครำว 

   
 

ข้อ ๙๙  เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้สมคัร หำกศำลมคี ำ
พพิำกษำใหเ้พกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของบุคคลใดและส ำนักงำนศำลยุตธิรรมไดแ้จง้
ค ำพิพำกษำต่อส ำนักงำนแล้วให้ส ำนักงำนจดัท ำทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมคัรรบั
เลอืกตัง้ และบนัทกึกำรถูกเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของบุคคลนัน้ไว้ 

 

ขอ้ ๑๐๐  เมื่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ 
ให้ส ำนักงำนแจ้งรำยชื่อผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้ไปยงัคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

ขอ้ ๑๐๑  กรณีคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มคี ำสัง่ระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
กำรชัว่ครำว ใหน้ ำควำมในขอ้ ๙๙ และขอ้ ๑๐๐ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๔๖๐ 

ส่วนที ่๖ 

ตวัแทนผูส้มคัรประจ ำ ณ ทีเ่ลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๑๐๒  ตวัแทนผูส้มคัร ไดแ้ก่ บุคคลซึง่ผูส้มคัรแต่ละคนแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทน
ไปประจ ำอยู่ ณ ทีซ่ึง่คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้จดัไวใ้นทีเ่ลอืกตัง้แห่งละหนึ่งคน 
เพื่อร่วมสังเกตกำรณ์กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับคะแนนเลือกตัง้ของ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ โดยยื่นหนังสอืแต่งตัง้ตวัแทนผูส้มคัรต่อผูอ้ ำนวยกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๖ ก่อนวนัเลอืกตัง้
ไม่น้อยกว่ำเจด็วนั เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นลง
ลำยมอืชื่อรบัทรำบแล้วใหล้งวนั เดอืน ปี ในหนังสอืนัน้ แล้วมอบคนืไปโดยส ำเนำเกบ็ไว้
ตรวจสอบหนึ่งฉบบั 

 

ข้อ ๑๐๓  ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตัง้ ที่ซึ่งสำมำรถ
มองเหน็กำรปฏบิตังิำนได้ และหำ้มมใิหป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้
หรอืจบัตอ้งบตัรเลอืกตัง้ หรอืกล่ำวโตต้อบกบักรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้หรอืระหว่ำง
กนัเองโดยประกำรทีจ่ะเป็นอุปสรรคแก่กำรเลอืกตัง้ 

เมื่อมกีำรฝ่ำฝืนตำมวรรคหนึ่ง ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ตกัเตอืนและ
หำกยงัฝ่ำฝืนอีกให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้มีอ ำนำจสัง่ให้ตัวแทนผู้สมคัร
ออกไปจำกทีเ่ลอืกตัง้ โดยใหเ้จำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ด ำเนินกำร
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ และใหบ้นัทกึไวใ้นรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ ตำมแบบ 
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓  

หำกตวัแทนผู้สมคัรเห็นว่ำ เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลอืกตัง้ปฏิบตัิหน้ำที่ไม่
ถูกต้องตำมกฎหมำยใหร้บีทกัทว้งตำมแบบทกัท้วงและวธิกีำรทกัท้วงที่คณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ก ำหนดทนัท ีเมื่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ไดร้บัค ำทกัทว้งแลว้ให้
จดบนัทกึค ำทกัท้วงพร้อมผลกำรวนิิจฉัยไวใ้นรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ ตำม
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓  

หมวด ๖ 

กำรวนิิจฉยัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

ภำยหลงัประกำศรำยชื่อผูส้มคัร 

   
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๖๑ 

ส่วนที ่๑ 

กรณีผูส้มคัรไมม่ชีื่อในประกำศรำยชื่อผูส้มคัร 

   
 

ขอ้ ๑๐๔  ผู้สมคัรผู้ใดไม่มชีื่อในประกำศรำยชื่อผู้สมคัรของผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใหม้สีทิธยิื่นค ำรอ้งขอใหร้บัสมคัรรบัเลอืกตัง้
และประกำศรำยชื่อใหเ้ป็นผูส้มคัร พรอ้มพยำนหลกัฐำน ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทีจ่ดัใหม้กีำรเลอืกตัง้นัน้ภำยในสำมวนันับแต่วนัทีผู่้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกำศรำยชื่อผูส้มคัร 

 

ขอ้ ๑๐๕  ค ำรอ้งตอ้งท ำเป็นหนังสอื ใชถ้อ้ยค ำสุภำพ และมรีำยกำร ดงันี้  
(๑) วนั เดอืน ปี ทีท่ ำค ำรอ้ง 
(๒) ชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูร้อ้ง 
(๓) ข้อเท็จจริงหรือประเด็นที่ต้องกำรให้วินิจฉัยพร้อมทัง้พยำนหลักฐำนที่

เกีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 
(๔) ลำยมอืชื่อผูร้อ้ง 
ผู้ร้องต้องมำยื่นค ำรอ้งด้วยตนเอง เว้นแต่ในกรณีมเีหตุจ ำเป็นอำจมอบอ ำนำจ

ให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมทัง้ระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นที่
ต้องมกำรยื่นค ำรอ้งแทนและต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้้องและผู้รบั
มอบอ ำนำจดว้ย 

ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทีไ่ดร้บัค ำรอ้ง แจง้กำรรบัค ำรอ้งไปยงั
ส ำนักงำนภำยในยีส่บิสีช่ ัว่โมงนับแต่ไดร้บัค ำรอ้ง  

 

ขอ้ ๑๐๖  ค ำรอ้งทีย่ื่นเกนิระยะเวลำตำมขอ้ ๑๐๔ หรอืค ำรอ้งทีไ่ม่เป็นไปตำมขอ้ 
๑๐๕ ใหถ้อืเป็นเหตุทีไ่ม่รบัค ำรอ้งและใหแ้จง้เหตุไม่รบัค ำรอ้งใหผู้ร้อ้งทรำบในวนัถดัจำก
วนัทีม่คี ำสัง่ไม่รบัค ำรอ้ง 

กรณีที่คณะกรรมกำรพจิำรณำสิทธสิมคัรรบัเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอื
ผู้บรหิำรท้องถิ่นประจ ำจงัหวดัตำมขอ้ ๑๐๗ ไม่รบัค ำร้องไวพ้จิำรณำตำมวรรคหนึ่ง ให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดส่งส ำเนำค ำร้องทำงโทรสำรหรือจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมพยำนหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งและควำมเห็นภำยในวนัถดัจำกวนัที่มี
ค ำสัง่ไม่รบัค ำรอ้งใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๖๒ 

ขอ้ ๑๐๗  ในกำรพจิำรณำค ำร้องขอให้รบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ตำมขอ้ ๑๐๔ ใหม้ี
คณะกรรมกำรพจิำรณำสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่น
ประจ ำจงัหวดั ซึง่ประกอบดว้ย  

(๑) ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั เป็นประธำนกรรมกำร  
(๒) หวัหน้ำกลุ่มงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั

หนึ่งคน เป็นกรรมกำร 
(๓) พนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทีผ่่ำนกำร

อบรมหลกัสูตรสืบสวนและไต่สวนระดบักลำงหรือระดบัต้นหนึ่งคน เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร  

คณะกรรมกำรพจิำรณำสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำร
ทอ้งถิน่ประจ ำจงัหวดัมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ วนิิจฉัยสทิธสิมคัร
รบัเลอืกตัง้เบือ้งตน้และจดัท ำควำมเหน็เสนอต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

ในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรพจิำรณำสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่
หรอืผู้บรหิำรท้องถิ่นประจ ำจงัหวดั ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเป็นผู้ลง
นำมในค ำสัง่แต่งตัง้นัน้ 

 

ขอ้ ๑๐๘  ใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ประจ ำจงัหวดั ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีน่ัดพจิำรณำภำยในสำม
วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำร้องจำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และแจง้ใหผู้ร้อ้ง
และผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทรำบโดยเรว็ก่อนวนันัด
พจิำรณำ พรอ้มทัง้ส่งส ำเนำค ำรอ้งใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทรำบเพื่อยื่นค ำคดัคำ้นค ำรอ้ง 

ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท ำค ำคดัคำ้น
ค ำรอ้ง เอกสำรประกอบค ำคดัคำ้น และบญัชพียำนหลกัฐำน รวมทัง้เหตุผลในค ำคดัคำ้น
ว่ำค ำรอ้งไม่ชอบหรอืไม่ถูกตอ้งอย่ำงไร โดยแสดงขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมำยสนับสนุนว่ำ
ประกำศรำยชื่อผูส้มคัรไดก้ระท ำโดยชอบอย่ำงไร มำยื่นก่อนเริม่กำรพจิำรณำ 

 

ข้อ ๑๐๙  ในวนันัดพิจำรณำ เมื่อผู้ร้องและผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำพร้อมกันแล้ว  ให้ทัง้สองฝ่ำยมีโอกำสตรวจสอบ
พยำนหลกัฐำนทัง้ปวง หำกฝ่ำยใดโต้แยง้พยำนหลกัฐำนของอีกฝ่ำยหนึ่ง ใหเ้ลขำนุกำร
จดบนัทกึขอ้โต้แย้งนัน้ไว้ และต้องจดบนัทกึกำรใหถ้้อยค ำของแต่ละฝ่ำยไวด้้วย หำกมี
ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งควำมสมบูรณ์ของพยำนหลกัฐำน คณะกรรมกำรพจิำรณำ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๖๓ 

สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผู้บรหิำรท้องถิน่ประจ ำจงัหวดัจะสัง่ให้น ำ
พยำนหลกัฐำนมำเพิม่เตมิกไ็ด ้ 

กำรรบัฟังกำรชี้แจงของทัง้สองฝ่ำยตำมวรรคหนึ่ง ต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้น
ภำยในสองวันนับแต่วันนัดพิจำรณำ แล้วรำยงำนข้อเท็จจริงพร้อมควำมเห็นให้
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำโดยเรว็ 

หำกผู้ร้องไม่มำในวันนัดพิจำรณำให้ถือว่ำสละสิทธิในกำรชี้แจงแสดง
พยำนหลกัฐำนหรอืใหถ้อ้ยค ำ หรอืโตแ้ยง้พยำนหลกัฐำน 

 

ขอ้ ๑๑๐  ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
พจิำรณำสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ประจ ำจงัหวดัและ
มคี ำสัง่ ดงันี้  

(๑) สัง่ให้ยกค ำร้องกรณีเห็นว่ำผู้ร้องไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้และให้แจ้ง
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัเพื่อด ำเนินกำรแจ้งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และผูร้อ้งทรำบโดยเรว็  

(๒) สัง่ให้รบัสมคัรและประกำศรำยชื่อให้เป็นผู้สมคัรกรณีเห็นว่ำผู้ร้องมสีทิธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้ และใหแ้จง้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเพื่อด ำเนินกำรแจ้ง
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และผูร้อ้งโดยเรว็  

กรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มคี ำสัง่ตำม (๒) ใหส้ ำนักงำนจดัท ำค ำวนิิจฉยั
ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในสำมวนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มมีติ 

เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบัแจ้งค ำ
วนิิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมวรรคสองแล้ว ให้ประกำศรำยชื่อผู้ร้องเป็น
ผูส้มคัรตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๖ และปิดประกำศดงักล่ำวพรอ้มค ำวนิิจฉัยคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ไวโ้ดยเปิดเผย ณ ทีเ่ลอืกตัง้ หรอืบรเิวณใกล้เคยีงกบัทีเ่ลอืกตัง้ หรอืสถำนที่
อื่นทีเ่หน็สมควร 

 

ส่วนที ่๒ 

กรณีควำมปรำกฏหรอืไดร้บัแจง้ว่ำผูส้มคัรไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

   
 

๑. กรณีควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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๔๖๔ 

ขอ้ ๑๑๑  เมื่อควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ว่ำผู้สมคัรที่มชีื่อใน
ประกำศรำยชื่อผูส้มคัรของผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ผู้ใดไม่มสีิทธสิมคัรรบัเลือกตัง้ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้วินิจฉัยโดยเร็ว และถ้ำมี
หลักฐำนตำมสมควรว่ำผู้สมัครนัน้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้  ให้สัง่ถอนชื่อออกจำก
ประกำศรำยชื่อผูส้มคัร 

กำรวนิิจฉัยสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ตำม
วรรคหนึ่ง หำกยงัมเีหตุอนัควรสงสยัต่อควำมปรำกฏดงักล่ำว คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
อำจสัง่ใหด้ ำเนินกำรอย่ำงใดตำมทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้ 

กรณีควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำยีส่บิ
วนั ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้วนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสบิวนั 

 

ขอ้ ๑๑๒  ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้วนิิจฉยัว่ำผูส้มคัรไม่มสีทิธสิมคัร
รบัเลอืกตัง้ ใหม้คี ำสัง่ถอนชื่อผูส้มคัร และแจง้ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเพื่อ
ด ำเนินกำรแจง้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และผูส้มคัรที่
ถูกถอนชื่อทรำบโดยเรว็ ทัง้นี้ ใหแ้จง้สทิธใินกำรอุทธรณ์แก่ผูส้มคัรทีถู่กถอนชื่อดว้ย 

กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มีค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่ง ใหส้ ำนักงำนจดัท ำค ำ
วนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในสำมวนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มมีติ 

เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบัแจ้งค ำ
วนิิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมวรรคสองแล้ว ใหป้ระกำศถอนกำรสมคัร และ
ปิดประกำศดงักล่ำวพร้อมค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่
เลอืกตัง้ หรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีเ่ลอืกตัง้ หรอืสถำนทีอ่ื่นทีเ่หน็สมควร 

 

ขอ้ ๑๑๓  กรณีมกีำรอุทธรณ์ค ำวนิิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ให้ถอน
ชื่อผู้สมคัร เมื่อศำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำคมีค ำวนิิจฉัยใหร้บัสมคัรรบัเลอืกตัง้ ให้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉัย
โดยเรว็  

 

ขอ้ ๑๑๔  เมื่อควำมปรำกฏต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่ำผู้สมคัรที่มีชื่อในประกำศรำยชื่อผู้สมคัรของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ผูใ้ดไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ใหร้วบรวมขอ้เทจ็จรงิ
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๔๖๕ 

และพยำนหลกัฐำน พร้อมทัง้เสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เพื่อวนิิจฉัย
โดยเรว็ และใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๑๑ ขอ้ ๑๑๒ และขอ้ ๑๑๓ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

๒. กรณีไดร้บัแจง้ว่ำผูส้มคัรไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

 

ข้อ ๑๑๕  บุคคลใดเห็นว่ำผู้สมัครที่มีชื่อในประกำศรำยชื่อผู้สมัครของ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ผูใ้ดไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ใหย้ื่นค ำรอ้งพรอ้มพยำนหลกัฐำน ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั
ทีจ่ดัใหม้กีำรเลอืกตัง้นัน้ และใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๐๕ ขอ้ ๑๐๖ และขอ้ ๑๑๑ วรรคสำม มำ
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

กรณียื่นค ำร้องที่ส ำนักงำน ให้จดัส่งค ำร้องและพยำนหลกัฐำนให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทีจ่ดัใหม้กีำรเลอืกตัง้นัน้ภำยในวนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้ง 

 

ขอ้ ๑๑๖  ใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ประจ ำจงัหวดั ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีน่ัดพจิำรณำภำยในสำม
วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำร้องจำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และแจง้ใหผู้ร้อ้ง
และผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทรำบโดยเรว็ก่อนวนันัด
พจิำรณำ พรอ้มทัง้ส่งส ำเนำค ำรอ้งใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทรำบเพื่อยื่นค ำคดัคำ้นค ำรอ้ง 

เมื่อก ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่นัดพจิำรณำแล้วให้แจ้งผู้สมคัรที่ถูกคดัค้ำน
ทรำบโดยเรว็เพื่อจดัท ำค ำคดัคำ้น เอกสำรประกอบกำรคดัคำ้น และบญัชพียำนหลกัฐำน 
ในกำรพจิำรณำใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๐๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๑๗  ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้พจิำรณำควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
พจิำรณำสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ประจ ำจงัหวดัและ
มคี ำสัง่ ดงันี้ 

(๑) สัง่ให้ยกค ำร้องกรณีเห็นว่ำผู้สมัครมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้  และแจ้ง
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเพื่อด ำเนินกำรแจง้ผูร้อ้ง ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และผูส้มคัรทีถู่กคดัคำ้นทรำบโดยเรว็ 

(๒) สัง่ใหถ้อนชื่อผูส้มคัรกรณีเหน็ว่ำผูส้มคัรไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ และแจง้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเพื่อด ำเนินกำรแจง้ผูร้อ้ง ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
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๔๖๖ 

ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สมคัรที่ถูกคดัค้ำนทรำบโดยเร็ว ทัง้นี้ ให้แจง้
สทิธใินกำรอุทธรณ์แก่ผูส้มคัรทีถู่กถอนชื่อดว้ย 

กรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มคี ำสัง่ตำม (๒) ใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๑๐ วรรค
สอง มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ด ำเนินกำรถอนชื่อผูส้มคัรทีถู่กร้องจำกประกำศรำยชื่อผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลือกตั ้ง
โดยเรว็ และตอ้งปิดประกำศค ำวนิิจฉยัไว ้ณ ทีเ่ลอืกตัง้หรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีเ่ลอืกตัง้ 
หรอืสถำนทีอ่ื่นทีเ่หน็สมควร 

 

ขอ้ ๑๑๘  กรณีมกีำรอุทธรณ์ค ำวนิิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ให้ถอน
ชื่อผูส้มคัร ใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๑๓ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๗ 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ของผูส้มคัร 

   
 

ส่วนที ่๑ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และระยะเวลำก ำหนดจ ำนวนเงนิคำ่ใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ของผูส้มคัร 

   
 

ข้อ ๑๑๙  เมื่อจะมีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั
ประกำศก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ของผู้สมคัรก่อนประกำศให้มกีำร
เลอืกตัง้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ และค ำนึงถงึหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขนำดพืน้ที ่และลกัษณะทำงภูมศิำสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(๒) จ ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
(๓) จ ำนวนหน่วยเลอืกตัง้ 
(๔) ดชันีรำคำผูบ้รโิภคตำมประกำศของกระทรวงพำณิชย์ 
เพื่อประโยชน์ในกำรก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยตำมวรรคหนึ่ง ใหผู้อ้ ำนวยกำร

กำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรไม่เกนิจ ำนวนเจด็คน ซึ่งประกอบไป
ดว้ยผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเป็นประธำน ปลดัจงัหวดัหรอืผูแ้ทน พำณิชย์
จงัหวดัหรอืผู้แทน ท้องถิ่นจงัหวดัหรอืผู้แทนผู้แทนหวัหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นแต่ละ
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๔๖๗ 

ประเภทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และบุคคลอื่นทีป่ระธำนอนุกรรมกำรเหน็สมควร
เป็นอนุกรรมกำร โดยใหพ้นักงำนของส ำนักงำนทีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั
มอบหมำยเป็นเลขำนุกำร เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็  

ส ำหรบักรุงเทพมหำนคร ใหม้คีณะอนุกรรมกำรตำมวรรคสองไม่เกนิจ ำนวนเจด็
คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำกรุงเทพมหำนครเป็นประธำน 
ผู้แทนส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ผู้แทนส ำนักงำนปกครองและทะเบียน
กรุงเทพมหำนคร ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์ผู้แทนส ำนักกำรคลงักรุงเทพมหำนคร และ
บุคคลอื่นที่ประธำนอนุกรรมกำรเห็นสมควรเป็นอนุกรรมกำร โดยให้พนักงำนของ
ส ำนักงำนทีผู่้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำกรุงเทพมหำนครมอบหมำยเป็นเลขำนุกำร 
เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ 

ส ำหรบัเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำรตำมวรรคสองและวรรคสำมใหเ้ป็นไปตำม
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ว่ำด้วยเบี้ยประชุมกรรมกำร อนุกรรมกำร หรือผู้
ท ำงำน 

ทัง้นี้ วธิกีำรในกำรค ำนวณค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ของผูส้มคัร ใหเ้ป็นไปตำมที่
เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้  

 

ขอ้ ๑๒๐  ผูส้มคัรแต่ละคนตอ้งใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้แต่ละครัง้ไม่เกนิจ ำนวนเงนิ
ทีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัก ำหนด จ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวใหร้วมถงึ
บรรดำเงนิทีบุ่คคลอื่นไดจ้่ำยหรอืรบัว่ำจะจ่ำยแทน และทรพัยส์นิทีบุ่คคลอื่นไดน้ ำมำใหใ้ช้
หรอืยกใหโ้ดยไม่คดิค่ำตอบแทน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในกำรหำเสยีงเลอืกตัง้ของผู้สมคัร
โดยผู้สมคัรรบัรู้หรอืยนิยอม ในกรณีที่น ำทรพัย์สนิมำให้ใช้ ใหค้ ำนวณตำมอตัรำค่ำเช่ำ
หรอืค่ำตอบแทนตำมปกตใินทอ้งทีน่ัน้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประกำศให้มีกำรเลือกตัง้และมี
พฤติกำรณ์พิเศษต้องขยำยระยะเวลำกำรจดักำรเลือกตัง้ออกไป ให้ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัประกำศขยำยจ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยตำมสดัส่วนจ ำนวนวนัทีเ่พิม่ขึน้ 

กรณีที่มกีำรจดัให้มกีำรเลอืกตัง้ใหม่ ก่อนประกำศผลกำรเลอืกตัง้และไม่ต้อง
ด ำเนินกำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ใหม่ผูส้มคัรแต่ละคนจะตอ้งใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ใหมไ่ดไ้ม่
เกนิหนึ่งในสำมของจ ำนวนเงนิตำมวรรคหนึ่ง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๖๘ 

กรณีที่มกีำรจดัให้มกีำรเลอืกตัง้ใหม่ก่อนประกำศผลกำรเลอืกตัง้และมกีำรรบั
สมคัรรบัเลอืกตัง้ใหม่ผูส้มคัรแต่ละคนจะต้องใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ใหม่ไดไ้ม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนเงนิตำมวรรคหนึ่ง 

 

ข้อ ๑๒๑  เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัออกประกำศก ำหนด
จ ำนวนเงนิค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ของผู้สมคัรตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ แล้ว ให้ปิด
ประกำศไว ้ณ ศำลำกลำงจงัหวดั ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั ทีว่่ำ
กำรอ ำเภอและทีท่ ำกำรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีำรเลอืกตัง้อย่ำงน้อยแห่งละหนึ่ง
ชุดภำยในสำมวนันับแต่วนัทีอ่อกประกำศก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ 

 

ส่วนที ่๒ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรจดัท ำบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ 

   
 

ข้อ ๑๒๒  ให้ผู้สมคัรจดัท ำบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลือกตัง้ตำมแบบ 
ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก) - ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ช)  

 

ขอ้ ๑๒๓  ในกำรจดัท ำบญัช ีใหบ้นัทกึรำยกำรรำยรบัและรำยจ่ำยตำมทีเ่กิดขึน้
จรงิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยทุกรำยกำรจะต้องมเีอกสำรหลกัฐำน
ประกอบกำรบนัทกึบญัช ี

กรณีเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรบนัทึกบญัชทีี่เป็นใบรบัเงนิ/ทรพัย์สนิตำม
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) อย่ำงน้อยตอ้งมรีำยกำรดงันี้ วนั เดอืน ปี ชื่อตวั ชื่อสกุล ทีอ่ยู่
ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้ร ับเงินหรือทรัพย์สิน รำยละเอียดกำรรับเงินหรือ
ทรพัยส์นิ จ ำนวนเงนิ และลำยมอืชื่อของผูใ้หเ้งนิหรอืทรพัยส์นิ และผูร้บัเงนิหรอืทรพัยส์นิ 

กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  หรือ
ใบส ำคญัรบัเงนิ ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) หรอืเอกสำรหลกัฐำนแห่งหนี้ อย่ำงน้อย
ต้องมรีำยกำรดงันี้ วนั เดอืน ปี ชื่อตวั ชื่อสกุล ทีอ่ยู่ของผูร้บัเงนิ รำยกำรรบัเงนิ จ ำนวน
เงนิและลำยมอืชื่อของผูร้บัเงนิและผูจ้่ำยเงนิ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๖๙ 

กรณีเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรบนัทกึบญัชทีีเ่ป็นใบรบัรองกำรจ่ำยเงนิ ตำม
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ช) อย่ำงน้อยตอ้งมรีำยกำรดงันี้ วนั เดอืน ปี ชื่อตวั ชื่อสกุล ทีอ่ยู่
ของผูจ้่ำยเงนิ รำยกำรจ่ำยเงนิ จ ำนวนเงนิ และลำยมอืชื่อของผูจ้่ำยเงนิ 

 

ข้อ ๑๒๔  ภำยในเก้ำสิบวนันับจำกวนัเลือกตัง้ ให้ผู้สมคัรแต่ละคนยื่นบญัชี
รำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ พรอ้มทัง้หลกัฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งใหถู้กต้องครบถ้วนตำม
ควำมเป็นจรงิดว้ยตนเอง หรอืมอบอ ำนำจเป็นหนังสอืใหผู้อ้ื่นยื่นแทนต่อผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั หรืออำจยื่นด้วยวธิีกำรอื่นตำมที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ก ำหนดกไ็ด ้

 

ข้อ ๑๒๕  เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัได้รบับญัชรีำยรบัและ
รำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ตำมขอ้ ๑๒๔ แล้วให้จดัท ำประกำศบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยใน
กำรเลือกตัง้ของผู้สมัครแต่ละคน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑ /๑๓ และให้ปิดประกำศ ณ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั ทีท่ ำกำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ทีม่กีำรเลอืกตัง้ และทีอ่ื่นทีเ่หน็สมควร ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีค่รบก ำหนดยื่นบญัชี
รำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ และเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำน ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัหนึ่งชุด 

 

ขอ้ ๑๒๖  กรณีที่ผู้สมคัรยื่นบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ไม่ถูกต้อง
ครบถว้น หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัหรอืไดร้บัแจง้โดยมหีลกัฐำนอนัสมควรว่ำผูส้มคัรผูใ้ดใช้
จ่ำยในกำรเลือกตัง้เกินจ ำนวนเงินที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัประกำศ
ก ำหนด ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัสอบหำขอ้เทจ็จรงิ โดยอำจมอบหมำย
ให้พนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัคนใดคนหนึ่งหรอื
หลำยคนท ำกำรสอบหำข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ 
ครบก ำหนดยื่นบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ หรอืภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั
นับแต่วนัทีม่เีหตุอนัควรสงสยัหรอืไดร้บัแจง้ แลว้แต่กรณี 

 

หมวด ๘ 

กำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้ 

   
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๗๐ 

ส่วนที ่๑ 

หบีบตัรเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๑๒๗  หบีบตัรเลอืกตัง้ใหม้ลีกัษณะ ดงันี้ 
(๑) ท ำดว้ยโลหะหรอืวสัดุอื่นทีม่ ัน่คงและแขง็แรง 
(๒) มฝีำดำ้นบน และมชี่องส ำหรบัใส่บตัรเลอืกตัง้ 

(๓) ระหว่ำงตวัฝำกบัตวัหบีบตัรเลอืกตัง้ ใหม้ทีีใ่ส่กุญแจหรอืสำยรดัหรอืวสัดุอื่น
แทนกุญแจ 

(๔) สำมำรถมองเหน็ภำยในได ้บำงส่วนอำจเป็นลกัษณะโปร่งใส 
(๕) โดยรอบต้องมลีกัษณะมดิชดิ เมื่อปิดฝำใส่กุญแจ หรอืสำยรดั หรอืวสัดุอื่น

แทนกุญแจแลว้ไม่สำมำรถน ำบตัรเลอืกตัง้ใส่หรอืออกจำกหบีบตัรเลอืกตัง้ได ้
(๖) มขีนำดเพยีงพอทีจ่ะบรรจุบตัรเลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้ 
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สำมำรถใชห้บีบตัรเลอืกตัง้ทีม่อียู่เดมิได ้

 

ขอ้ ๑๒๘  กรณีที่มกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่และผู้บรหิำรทอ้งถิ่นในวนั 
เวลำ และทีเ่ลอืกตัง้เดยีวกนั ใหใ้ชห้บีบตัรเลอืกตัง้แยกจำกกนั โดยใหม้เีครื่องหมำยหรอืสี
ของหบีบตัรเลอืกตัง้ใหแ้ตกต่ำงกนัเพื่อใหท้รำบชดัเจนว่ำเป็นหบีบตัรเลอืกตัง้ประเภทใด 

 

ขอ้ ๑๒๙  กรณีมเีหตุสุดวสิยัไม่สำมำรถจดัหำหบีบตัรเลอืกตัง้ใหม้ลีกัษณะตำม
ขอ้ ๑๒๗ หรอืขอ้ ๑๒๘ ได ้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
อำจก ำหนดสิง่ทีใ่ชแ้ทนหบีบตัรเลอืกตัง้ได ้

 

ส่วนที ่๒ 

บตัรเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๑๓๐  บตัรเลอืกตัง้ใหใ้ชก้ระดำษทีม่ขีนำดกวำ้งยำวตำมควำมจ ำเป็น 
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๔๗๑ 

ขอ้ ๑๓๑  บตัรเลอืกตัง้และตน้ขัว้บตัรเลอืกตัง้ใหเ้ยบ็เป็นเล่ม เล่มละไม่น้อยกว่ำ
ยีส่บิบตัรและใหม้ปีกหน้ำและปกหลงั มรีอยปรุเพื่อใหฉ้ีกบตัรเลอืกตัง้ออกจำกตน้ขัว้บตัร
เลอืกตัง้ได ้

ปกหน้ำอย่ำงน้อยใหม้รีำยกำรดงันี้  เล่มที่ ..... เลขที่ .......... ถึงเลขที่ .......... 
จ ำนวน........ บัตรบัตรเลือกตัง้ส ำหรบักำรเลือกตัง้ประเภทใด หน่วยเลือกตัง้ที่ .....  
หมู่ที่ ..... ต ำบล/แขวง .......... (เทศบำล ........) อ ำเภอ/เขต .......... ที่เลอืกตัง้ ..........  
เขตเลอืกตัง้ ..... จงัหวดั .......... และมชี่องส ำหรบัลงลำยมอืชื่อผูม้อบบตัรเลอืกตัง้และ
ผูร้บับตัรเลอืกตัง้ 

ปกหลังอย่ำงน้อยให้มีรำยกำรดังนี้  บัตรเลือกตัง้ จ ำนวน ..... บัตร ใช้แล้ว 
จ ำนวน ..... บตัรไดต้รวจสอบจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้แล้วเหลอื จ ำนวน ..... บตัร และมชี่อง
ส ำหรบัลงลำยมอืชื่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ ผูต้รวจสอบและน ำส่ง  

 

ข้อ ๑๓๒  ต้นขัว้บัตรเลือกตัง้อย่ำงน้อยให้มีรำยกำรดังนี้  เล่มที่ ..... เลขที่ 
.......... ล ำดบัทีต่ำมบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ....... อยู่ดำ้นบนของตน้ขัว้บตัรเลอืกตัง้ 
และมทีี่ลงลำยมอืชื่อของกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ผู้ทีจ่่ำยบตัรเลอืกตัง้ และมชี่อง
ส ำหรบัลงลำยมอืชื่อหรอืพมิพล์ำยนิ้วมอืของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ดว้ยเพื่อเป็นหลกัฐำนกำรรบั
บตัรเลอืกตัง้  

 

ขอ้ ๑๓๓  บตัรเลอืกตัง้อย่ำงน้อยใหม้ลีกัษณะ ดงันี้ 
(๑) บตัรเลอืกตัง้เมื่อพบัแลว้ดำ้นหน้ำมแีถบสอียู่บรเิวณขอบขวำ ถดัไปทำงซำ้ย 

มตีรำครุฑ และถดัลงไปมขีอ้ควำมว่ำ “บตัรเลอืกตัง้..........(ระบุชื่อประเภทสมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่)..........” 

(๒) ด้ำนในของบัตรเลือกตัง้ต้องมี หมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร ช่องท ำ
เครื่องหมำย ช่องไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด และค ำอธบิำยเกีย่วกบักำรท ำเครื่องหมำย 

ก่อนน ำบตัรเลอืกตัง้ไปใชใ้นกำรเลอืกตัง้ครัง้ใด เมื่อใด ใหม้กีำรประทบัตรำหรอื
เครื่องหมำยตำมแบบทีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัก ำหนด 

กรณีทีม่กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่และผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ในวนั เวลำ และที่
เลอืกตัง้เดยีวกนั ใหส้บีตัรเลอืกตัง้แตกต่ำงกนั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๗๒ 

ขอ้ ๑๓๔  ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำยเป็นผู้ก ำกับ 
ควบคุมกำรจดัพมิพ์และกำรจดัส่งบตัรเลอืกตัง้ กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรปลอม
แปลงและรกัษำควำมปลอดภยับตัรเลอืกตัง้ โดยใหโ้รงพมิพท์ีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
มอบหมำยเป็นผู้จดัพมิพ์ให้มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรเลือกตัง้ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่แต่ละแห่ง 

ส ำหรบักำรจดัส่งบตัรเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหก้ระท ำไดโ้ดยวธิกีำร ดงันี้ 
(๑) มอบหมำยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด หรือหน่วยงำนหรือองค์กรที่

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด ด ำเนินกำรจดัส่ง 
(๒) ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้

ขำ้รำชกำร พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ หรอืลูกจำ้ง จ ำนวนสำมคน เป็นคณะกรรมกำรรบับตัร
เลอืกตัง้ โดยใหเ้ดนิทำงมำรบัมอบบตัรเลอืกตัง้จำกโรงพมิพ์ 

(๓) วธิกีำรอื่นตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 
ทัง้นี้ กำรจดัส่งโดยวธิกีำรใดใหผู้้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่เป็นผู้ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 
และใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัพมิพแ์ละกำรจดัส่ง
บตัรเลอืกตัง้ 

 

ส่วนที ่๓ 

กำรด ำเนินงำนก่อนวนัเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๑๓๕  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัเตรยีมหบีบตัรเลอืกตัง้ บตัรเลอืกตัง้ 
บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ แบบพมิพท์ีใ่ชใ้นกำรเลอืกตัง้ และอุปกรณ์กำรเลอืกตัง้ทีต่อ้ง
ใช้ในกำรเลือกตัง้ของแต่ละหน่วยเลือกตัง้ให้พร้อมก่อนวันเลือกตัง้  เพื่อส่งมอบให้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๓๖ 

 

ขอ้ ๑๓๖  ก่อนวนัเลอืกตัง้ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำยด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรมอบหบีบตัรเลอืกตัง้ บตัร
เลอืกตัง้ แบบพมิพ์ที่ใช้ในกำรเลอืกตัง้ที่หน่วยเลอืกตัง้ และเอกสำรหลกัฐำน ตลอดจน
อุปกรณ์กำรเลอืกตัง้ทีใ่ชใ้นกำรเลอืกตัง้แก่คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ของหน่วย
เลอืกตัง้ที่อยู่ในเขตรบัผดิชอบให้เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและเสร็จเรยีบร้อย  โดยให้มี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๗๓ 

เวลำเพยีงพอที่จะตรวจสอบ และนับจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ บญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ 
แบบพมิพ ์และอุปกรณ์กำรเลอืกตัง้ทีต่อ้งใชใ้นกำรเลอืกตัง้ 

จ ำนวนบัตรเลือกตัง้และอุปกรณ์กำรเลือกตัง้ที่ต้องใช้ในกำรเลือกตัง้  ต้อง
พิจำรณำและค ำนวณด้วยควำมรอบคอบให้มีจ ำนวนเพียงพอที่จะใช้ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนดว้ย 

 

ขอ้ ๑๓๗  ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสำมคนและเจำ้หน้ำที่
รกัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้เป็นผูร้บัหบีบตัรเลอืกตัง้ บตัรเลอืกตัง้ บญัชรีำยชื่อ
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ แบบพมิพแ์ละอุปกรณ์กำรเลอืกตัง้ทีต่อ้งใชใ้นกำรเลอืกตัง้จำกบุคคลหรอื
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยตำมขอ้ ๑๓๖ 

กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้และเจ้ำหน้ำที่ร ักษำควำมปลอดภัยประจ ำที่
เลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่งจะต้องตรวจสอบบตัรเลอืกตัง้และตรำประทบับนบตัรเลอืกตัง้ตำม
ข้อ ๑๓๓ และนับจ ำนวนบตัรเลือกตัง้ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้บญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธิ
เลือกตัง้ แบบพิมพ์ และอุปกรณ์กำรเลือกตัง้ที่ต้องใช้ในกำรเลือกตัง้ให้ถูกต้องและลง
ลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ข้อ ๑๓๘  เมื่อกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ และเจ้ำหน้ำที่ร ักษำควำม
ปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ไดต้รวจสอบและนับจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้ แบบพมิพ ์และวสัดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรเลอืกตัง้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้
ลงลำยมอืชื่อผูม้อบและผูร้บัมอบไวเ้ป็นหลกัฐำน และใหน้ ำบตัรเลอืกตัง้ทัง้หมดบรรจุลง
ในหบีบตัรเลอืกตัง้ แล้วใหปิ้ดหบีบตัรเลอืกตัง้ ใส่สำยรดัหรอือุปกรณ์อื่นแทนสำยรดั ปิด
เทปกำวรอยต่อรอบหบีบตัรเลอืกตัง้ และลงลำยมอืชื่อคร่อมรอยต่อระหว่ำงเทปกำวและ
หบีบตัรเลอืกตัง้ และใหปิ้ดช่องใส่บตัรเลอืกตัง้ ส ำหรบับญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ แบบ
พมิพ ์และวสัดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ใหร้วมเกบ็ไวใ้นถุงวสัดุใส กรณีใชห้บีบตัรเลอืกตัง้พลำสตกิ 
ไม่ตอ้งปิดเทปกำวรอยต่อรอบหบีบตัรเลอืกตัง้ แลว้น ำไปเกบ็รกัษำไวใ้นทีป่ลอดภยั 

 

ส่วนที ่๔ 

กำรด ำเนินงำนในวนัเลอืกตัง้ 

   
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๗๔ 

ขอ้ ๑๓๙  ในวนัเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้และผูท้ีม่หีน้ำที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรเลอืกตัง้น ำหบีบตัรเลอืกตัง้ บตัรเลอืกตัง้ บญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ 
แบบพมิพ ์และอุปกรณ์กำรเลอืกตัง้ทีต่้องใชใ้นกำรเลอืกตัง้ไปถงึทีเ่ลอืกตัง้เวลำประมำณ 
๐๗.๐๐ นำฬกิำ เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรออกเสยีงลงคะแนน 

 

ขอ้ ๑๔๐  ก่อนเริม่เปิดกำรออกเสยีงลงคะแนน ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้เปิดหบีบตัรเลอืกตัง้เพื่อตรวจสอบและนับจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ทัง้หมด แล้วจดัท ำ
ประกำศจ ำนวนบัตรเลือกตัง้ก่อนกำรออกเสียงลงคะแนนตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒ 
จ ำนวนสำมชุด เพื่อ 

(๑) ปิดประกำศไว ้ณ ทีเ่ลอืกตัง้  
(๒) ส่งใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
(๓) เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ขอ้ ๑๔๑  คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ตอ้งจดัแบ่งหน้ำทีก่นั ดงัต่อไปนี้  
(๑) หน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกบริเวณที่เลือกตัง้  ได้แก่ กำรประชำสมัพนัธ์

เกีย่วกบัล ำดบัทีข่องผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) กำร
จดัระเบยีบและควบคุมดูแลให้ควำมสะดวกแก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คน
พกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุทีม่ำแสดงตนใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินกำรเลอืกตัง้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยและเป็นระเบยีบ 

(๒) หน้ำที่ตรวจบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ได้แก่ ตรวจสอบบญัชรีำยชื่อผูม้ ี
สิทธิเลือกตัง้ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ลงลำยมือชื่อในบญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้  หำกลง
ลำยมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือขวำในบญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ แล้วส่ง
หลกัฐำนแสดงตนใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ผูท้ ำหน้ำทีม่อบบตัรเลอืกตัง้ 

(๓) หน้ำทีม่อบบตัรเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ กำรบนัทกึหมำยเลขล ำดบัทีต่ำมบญัชรีำยชือ่
ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ไว้ทีต่้นขัว้บตัรเลอืกตัง้ กำรจดัให้ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ลงลำยมือชื่อ หำกลง
ลำยมอืชื่อไม่ไดใ้หพ้มิพล์ำยนิ้วหวัแม่มอืขวำไวท้ีต่น้ขัว้บตัรเลอืกตัง้ กำรมอบบตัรเลอืกตัง้
พรอ้มหลกัฐำนแสดงตนใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้นัน้ไปออกเสยีงลงคะแนน 

(๔) หน้ำที่ควบคุมคูหำลงคะแนน ได้แก่ ปิดประกำศค ำเตอืนในกำรกระท ำอนั
เป็นควำมผดิเกี่ยวกบับตัรเลอืกตัง้ทีด่ำ้นในคูหำลงคะแนนทุกคูหำ รวมทัง้จดัระเบยีบใน
กำรเขำ้ไปออกเสยีงลงคะแนนในคหูำลงคะแนนใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๗๕ 

(๕) หน้ำทีค่วบคุมหบีบตัรเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ กำรควบคุมดูแลหบีบตัรเลอืกตัง้และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใส่บตัรเลอืกตัง้ของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ควบคุมดูแลไม่ใหผู้ม้สีทิธิ
เลอืกตัง้น ำบตัรเลอืกตัง้ออกไปจำกทีเ่ลอืกตัง้  

กรณีมีกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้เหลืออยู่  ให้คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือ
กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ทีป่ฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ 

 

ข้อ  ๑๔๒  เพื่ อ เ ป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั ้ง 
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้อำจแบ่งบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ชุดที่ใช้
ตรวจสอบและหมำยเหตุกำรออกเสยีงลงคะแนน และเมื่อปิดออกเสยีงลงคะแนนแล้วให้
รวมบญัชรีำยชื่อผู้มีสทิธเิลือกตัง้ดงักล่ำวให้เป็นชุดเดียวดงัเดิม เพื่อให้กำรตรวจสอบ
รำยชื่อและส่งบตัรเลอืกตัง้รวดเรว็ขึน้ 

 

ข้อ ๑๔๓  เมื่อถึงเวลำเปิดกำรออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้น ำหบีบตัรเลอืกตัง้มำแสดงใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ซึ่งอยู่  ณ ที่เลอืกตัง้เหน็ว่ำ
เป็นหบีเปล่ำ เสรจ็แล้วใหปิ้ดหบีบตัรเลอืกตัง้พรอ้มกบัปิดเทปกำวผนึกรอยต่อภำยนอก
หีบบัตรเลือกตัง้และใส่สำยรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสำยรัด  เสร็จแล้วเปิดช่องใส่บัตร
เลือกตัง้และบันทึกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่เลือกตัง้  
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) โดยใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสำมคน และผูม้สีทิธิ
เลือกตัง้ไม่น้อยกว่ำสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตัง้ในขณะนัน้ลงลำยมือชื่อในรำยงำน
เหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ เว้นแต่ไม่มผีูม้สีทิธเิลอืกตัง้อยู่ ณ ที่เลอืกตัง้นัน้ กรณีใชห้บี
บตัรเลอืกตัง้พลำสตกิไม่ตอ้งปิดเทปกำวรอยต่อรอบหบีบตัรเลอืกตัง้ 

 

ข้อ ๑๔๔  เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๔๓ แล้ว ให้ประธำนกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้กล่ำวเปิดกำรออกเสยีงลงคะแนน เช่น กล่ำวว่ำ บดัน้ีถงึเวลำกำรออกเสยีง
ลงคะแนนแล้วขอเปิดกำรออกเสียงลงคะแนน แล้วจึงเริ่มกำรด ำเนินกำรออกเสียง
ลงคะแนนต่อไป 

ขอ้ ๑๔๕  ให้เปิดกำรออกเสยีงลงคะแนนตัง้แต่เวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ ถึงเวลำ 
๑๗.๐๐ นำฬกิำ 
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ส่วนที ่๕ 

กำรออกเสยีงลงคะแนน 

   
 

ขอ้ ๑๔๖  หลกัฐำนในกำรขอใช้สทิธเิลอืกตัง้ ได้แก่ บตัรประจ ำตวัประชำชน 
หรือบัตรประจ ำตัวประชำชนที่หมดอำยุ หรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำร หรือ
หน่วยงำนของรฐัทีม่รีปูถ่ำยและเลขประจ ำตวัประชำชนของผูถ้อืบตัร 

 

ข้อ ๑๔๗  กำรตรวจสอบกำรขอใช้สิทธิเลือกตัง้  ให้กรรมกำรประจ ำหน่วย
เลือกตัง้ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบบญัชรีำยชื่อผู้มสีิทธเิลือกตัง้ ตรวจสอบหลกัฐำนตำมขอ้ 
๑๔๖ ของผูม้ำแสดงตนเพื่อขอใชส้ทิธเิลอืกตัง้กบับญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. 
๑/๕) เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ลงลำยมอืชื่อในบญัชรีำยชือ่
ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ไว้เป็นหลกัฐำน แล้วส่งหลกัฐำนแสดงตนพร้อมแจ้ง
ล ำดบัทีใ่นบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของผูแ้สดงตนใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 

ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ผู้ท ำหน้ำที่มอบบัตรเลือกตัง้ให้กรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ผู้ท ำหน้ำที่มอบบตัรเลือกตัง้ จดล ำดบัที่ในบญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้ของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไวท้ีต่น้ขัว้บตัรเลอืกตัง้ พรอ้มทัง้ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ลงลำยมอื
ชื่อไว้ที่ต้นขัว้บตัรเลอืกตัง้ แล้วให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ลงลำยมอืชื่อในต้นขัว้
บตัรเลอืกตัง้แล้วมอบบตัรเลอืกตัง้พร้อมหลกัฐำนแสดงตนให้แก่ผู้นัน้เพื่อไปออกเสียง
ลงคะแนน 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง หำกผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ลงลำยมอืชื่อ
ไม่ไดใ้หพ้มิพล์ำยนิ้วหวัแม่มอืขวำ และหำกไม่มนีิ้วหวัแม่มอืขวำใหพ้มิพล์ำยนิ้วหวัแม่มอื
ซำ้ย ถำ้ไม่มนีิ้วหวัแมม่อืทัง้สองขำ้งใหพ้มิพล์ำยนิ้วมอืใดนิ้วมอืหนึ่งแทน หำกไม่มนีิ้วมอืที่
สำมำรถพมิพ์ลงในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธิ เลอืกตัง้ได้ใหไ้ด้รบักำรยกเวน้และใหก้รรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้หมำยเหตุว่ำไม่มนีิ้วมอืในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

 

ขอ้ ๑๔๘  ในกรณีมผีู้ทกัทว้งหรอืกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้สงสยัว่ำผูม้ำ
แสดงตนไม่ใช่ผูม้ชีื่อในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้  (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ให้คณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ประชุมและวนิิจฉยัชีข้ำดว่ำผูถู้กทกัทว้งหรอืผูถู้กสงสยัเป็นผูม้ชีื่อใน
บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้หรอืไม่ หำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้วนิิจฉยัว่ำผู้
ถูกทกัท้วงหรอืผู้ถูกสงสยัเป็นผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ ให้คณะกรรมกำร
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ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ท ำบันทึกค ำวินิจฉัยลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่เลือกตัง้  
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) แต่ถ้ำผูถู้กทกัทว้งหรอืผูถู้กสงสยัรูอ้ยู่แล้วว่ำตนเป็นผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้
ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ พยำยำมออกเสยีงลงคะแนนหรอืออกเสยีงลงคะแนนโดยแสดงบตัร
ประจ ำตัวประชำชนหรือหลักฐำนอื่นที่มิได้มีไว้ส ำหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นต่อ
กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้เป็นผู้มีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ในฐำนะผู้เสียหำย แจ้งควำมร้องทุกข์
กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวน ด ำเนินคดแีก่ผูก้ระท ำกำรดงักล่ำว  

ถ้ำคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ประชุมและวนิิจฉัยชี้ขำดว่ำผูถู้กทกัทว้ง
หรอืผูถู้กสงสยัเป็นผูม้ชีื่อในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ใหม้อบบตัรเลอืกตัง้ใหผู้น้ัน้เพื่อ
ไปออกเสยีงลงคะแนนและใหบ้นัทกึค ำวนิิจฉัยลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๔๙  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ซึ่งมชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของหน่วย
เลอืกตัง้ใดใหล้งคะแนนเลอืกตัง้ไดเ้ฉพำะหน่วยเลอืกตัง้นัน้ กรณีทีผู่ใ้ดมชีื่อเป็นผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้หลำยหน่วยเลอืกตัง้ ใหม้สีทิธลิงคะแนนเลอืกตัง้ไดเ้พยีงแห่งเดยีว  

ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้ให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตัง้มีสิทธิ
ลงคะแนนเลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้ที่ตนต้องปฏิบตัิหน้ำที่นัน้ได้ โดยไม่ต้องมชีื่ออยู่ใน
บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ แต่หน่วยเลอืกตัง้ทีต่นปฏบิตัหิน้ำทีน่ัน้ตอ้งอยู่ในเขตเลอืกตัง้
ทีต่นมสีทิธเิลอืกตัง้ 

ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ตำมวรรคสอง ซึง่ประสงคจ์ะลงคะแนนเลอืกตัง้ในหน่วยเลอืก 
ตัง้ที่ตนต้องปฏิบตัิหน้ำที่ แสดงหลกัฐำนค ำสัง่แต่งตัง้ต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลือกตัง้ในหน่วยเลือกตัง้ก่อนท ำกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ เมื่อคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ตรวจสอบถูกตอ้งแล้วใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เพิม่ชื่อ
ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) อกีส่วนหนึ่งและไม่ใหน้ับรวมกบัจ ำนวน
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ แต่ใหน้ับเป็นจ ำนวนผูม้ำแสดงตนขอใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 
แลว้บนัทกึลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 

 

ขอ้ ๑๕๐  เมื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ได้รบับตัรเลอืกตัง้แล้ว ให้ไปยงัคูหำลงคะแนน
เพื่อท ำเครื่องหมำยกำกบำทลงในบตัรเลอืกตัง้ไดไ้ม่เกินจ ำนวนสมำชกิสภำทอ้งถิ่นหรอื
ผู้บรหิำรท้องถิ่นที่จะพงึมใีนแต่ละเขตเลอืกตัง้ และน ำบตัรเลอืกตัง้ที่พบัเรยีบร้อยแล้ว
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หย่อนใส่ลงในหบีบตัรเลอืกตัง้ดว้ยตนเองต่อหน้ำกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ ในกรณี
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ท ำ
เครื่องหมำยกำกบำทในช่องท ำเครื่องหมำย “ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด” 

 

ข้อ ๑๕๑  ผู้ใดแสดงตนว่ำเป็นผู้มีสิทธิเลือกตัง้  แต่กรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้ไม่พบชื่อผู้นัน้ในบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ ให้แจ้งแก่ผู้นัน้ว่ำ “ไม่มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน” และหำ้มมใิหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เพิม่ชื่อผูน้ัน้ลงไปโดยพลกำร 
แมจ้ะทรำบว่ำผูน้ัน้มคีุณสมบตัเิป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้กต็ำม แต่ถ้ำผูน้ัน้ยนืยนัว่ำตนมสีทิธทิี่
จะลงคะแนนได้ โดยอ้ำงว่ำไดย้ื่นค ำรอ้งต่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ 
และนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิ่นได้สัง่ใหเ้พิม่ชื่อในบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธิ
เลือกตัง้แล้ว แต่นำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นยังมิได้เพิ่มชื่อ  ให้
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ตรวจสอบหลกัฐำนและวนิิจฉัยชี้ขำดว่ำจะให้ผู้นัน้
ลงคะแนนเลอืกตัง้หรอืไม่ พรอ้มทัง้บนัทกึค ำวนิิจฉยัและบนัทกึถอ้ยค ำของผูแ้สดงตนนัน้
ลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่เลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) หำกวินิจฉัยว่ำให้ผู้นัน้
ลงคะแนนเลอืกตัง้ใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๗๙ โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๕๒  ผู้ใดแสดงตนว่ำเป็นผู้มสีทิธเิลอืกตัง้และมชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผู้มี
สทิธเิลอืกตัง้ แต่ปรำกฏว่ำในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ระบุค ำน ำหน้ำชื่อ หรอืรำยกำร
แสดงเพศผดิไปจำกขอ้เทจ็จรงิ หรอืกำรสะกดชื่อตวั ชื่อสกุล ผดิในเรื่องพยญัชนะ สระ 
หรอืวรรณยุกต์ ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้มอี ำนำจสอบสวนวนิิจฉัยชีข้ำดว่ำ
สมควรจะมอบบตัรเลือกตัง้ให้แก่ผู้นัน้ไปลงคะแนนเลือกตัง้หรือไม่  แล้วให้หมำยเหตุ
บนัทกึค ำวนิิจฉยัลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 

 

ข้อ ๑๕๓  ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้จัดให้มีกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรออกเสยีงลงคะแนนแก่คนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูสู้งอำยุไวเ้ป็นพเิศษ 
หรอืจดัใหม้กีำรช่วยเหลอืในกำรออกเสยีงลงคะแนนภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ โดยกำรใหค้วำมช่วยเหลอืดงักล่ำวตอ้งใหค้นพกิำรหรอืทุพพลภำพ 
หรอืผูสู้งอำยุไดอ้อกเสยีงลงคะแนนดว้ยตนเองตำมเจตนำของคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ 
หรอืผูส้งูอำยุนัน้ เวน้แต่ลกัษณะทำงกำยภำพท ำใหค้นพกิำรหรอืทุพพลภำพหรอืผูส้งูอำยุ
ไม่สำมำรถท ำเครื่องหมำยลงในบตัรเลอืกตัง้ได ้ใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ หรอืให้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๗๙ 

ญำตหิรอืบุคคลทีไ่วว้ำงใจเป็นผู้ท ำเครื่องหมำยลงในบตัรเลอืกตัง้แทนโดยควำมยนิยอม
และเป็นไปตำมเจตนำของคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุนัน้ และให้กรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้บนัทกึกำรกระท ำดงักล่ำวลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ทัง้นี้ ใหถ้อืเป็นกำรออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

 

ขอ้ ๑๕๔  ในระหว่ำงกำรเปิดกำรออกเสยีงลงคะแนน กรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้จะออกไปจำกทีเ่ลอืกตัง้ไดเ้พยีงครำวละหนึ่งคน หรอืกรณีจ ำเป็นทีต่อ้งออกจำกที่
เลอืกตัง้มำกกว่ำครำวละหนึ่งคน ใหป้ระธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้อนุญำตเป็น
กรณีไป 

 

ข้อ ๑๕๕  ในระหว่ำงเวลำเปิดกำรออกเสียงลงคะแนน จะให้ผู้ใดเขำ้ไปในที่
เลือกตัง้ไม่ได้ เว้นแต่ผู้มีหน้ำที่ในกำรเลือกตัง้และผู้ที่เข้ำไปเพื่อใช้สิทธิเลือกตัง้  
โดยเฉพำะบรเิวณทีต่ัง้คูหำลงคะแนนนอกจำกผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ซึ่งเขำ้ไปใชส้ิทธอิอกเสยีง
ลงคะแนนแล้วผู้ใดจะเขำ้ไปไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นและให้กรรมกำรประจ ำหน่วย
เลือกตั ้งบันทึกเหตุผลควำมจ ำ เ ป็นไว้ในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่ เลือกตัง้  
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 

กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ผูอ้ ำนวยกำรกำร
เลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และผูท้ีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำก
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มสีทิธเิขำ้ไปในทีเ่ลอืกตัง้เพื่อท ำกำรสอดส่องดูแลหรอืแนะน ำ
ใหก้ำรปฏบิตักิำรเลอืกตัง้เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

กรณีผู้ตรวจกำร เลือกตั ้งจะเข้ำไปที่ เลือกตั ้ง  ให้เ ป็นไปตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ 

ใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้บนัทกึกำรเขำ้ไปในที่เลอืกตัง้ของบุคคลตำม
วรรคสองและวรรคสำมไวใ้นรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 

 

ข้อ ๑๕๖  ในระหว่ำงกำรออกเสียงลงคะแนน ถ้ำตัวแทนผู้สมัครซึ่งเป็นผู้
สงัเกตกำรณ์ในทีเ่ลอืกตัง้ใด หรอืผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เหน็ว่ำกำรออกเสยีงลงคะแนนในหน่วย
เลอืกตัง้นัน้ไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบที่ก ำหนดไว ้ใหท้ ำกำรทกัทว้งโดยยื่นค ำ
ทกัทว้งตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕ และใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๐๓ มำใชบ้งัคบัดว้ย 
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๔๘๐ 

ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ตรวจสอบค ำทกัท้วงและวนิิจฉัยชี้ขำด
โดยให้บนัทกึค ำทกัท้วงและค ำวนิิจฉัยลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่เลอืกตัง้ (ส.ถ./
ผ.ถ. ๕/๓) และให้ผู้ทกัท้วงและกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ไม่น้อยกว่ำสำมคนลง
ลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อหน้ำพยำนไม่น้อยกว่ำสองคน 

 

ส่วนที ่๖ 

กำรด ำเนินงำนหลงัปิดกำรออกเสยีงลงคะแนน 

   
 

ขอ้ ๑๕๗  เมื่อถงึเวลำปิดกำรออกเสยีงลงคะแนน ใหป้ระธำนกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้ประกำศปิดกำรออกเสยีงลงคะแนน เช่น กล่ำวว่ำ บดัน้ีถงึเวลำปิดกำรออก
เสยีงลงคะแนนแลว้ ใหปิ้ดกำรออกเสยีงลงคะแนนและงดจ่ำยบตัรเลอืกตัง้  

กรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำยงัมผีู้มสีทิธเิลอืกตัง้ซึ่งประสงค์จะออกเสยีงลงคะแนน
ได้มำแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตัง้เพื่อใช้สิทธิเลือกตัง้แล้วก่อนเวลำปิดกำรออกเสียง
ลงคะแนน แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตัง้  ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้อนุญำตใหบุ้คคลเหล่ำนัน้แสดงตนและมอบบตัรเลอืกตัง้เพื่อใชส้ทิธเิลอืกตัง้แลว้
บันทึกไว้ในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่เลือกตัง้ และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ออกเสียง
ลงคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ลงลำยมอืชื่อในป้ำยส ำหรบั
ปิดช่องใส่บตัรเลอืกตัง้ตำมแบบ ส.ถ. ผ.ถ. ๕/๑ และน ำป้ำยดงักล่ำวปิดทบัช่องใส่บตัรบน
หบีบตัรเลอืกตัง้ 

ขอ้ ๑๕๘  ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้น ำบตัรเลอืกตัง้ทีเ่หลอืมำนับ
ใหท้รำบจ ำนวน และบนัทกึจ ำนวนลงในปกบตัรดำ้นหลงั และใชเ้ป็นขอ้มูลเกี่ยวกบักำร
จดัท ำประกำศรำยกำรเกี่ยวกบัจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้เมื่อเสร็จสิน้กำรออกเสยีงลงคะแนน
ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔  

ใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ท ำเครื่องหมำยโดยใชโ้ลหะหรอืวัตถุอื่นเจำะ
ทะลุบัตรเลือกตัง้ทุกฉบับพร้อมปกหน้ำและปกหลัง  ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึก
เดียวกัน หรือกระท ำด้วยวธิีกำรอื่นใดที่สำมำรถป้องกนัมใิห้ใช้บตัรเลือกตัง้ที่เหลอือยู่
ลงคะแนนเลอืกตัง้ได ้
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๔๘๑ 

ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำหน่วยเลือกตัง้จัดท ำประกำศรำยกำร
เกีย่วกบัจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้เมื่อเสรจ็สิน้กำรออกเสยีงลงคะแนนตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔ 
จ ำนวนสำมชุด เพื่อ 

(๑) ปิดประกำศไว ้ณ ทีเ่ลอืกตัง้  
(๒) ส่งใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
(๓) เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

หมวด ๙ 

กำรนับคะแนนเลอืกตัง้ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

วธิกีำรนับคะแนนเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๑๕๙  เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๕๗ และขอ้ ๑๕๘ แล้ว ใหค้ณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตัง้เปิดหีบบตัรเลือกตัง้ต่อหน้ำประชำชนที่อยู่  ณ ที่เลือกตัง้ แล้ว
ด ำเนินกำรนับคะแนนเลอืกตัง้  

กำรนับคะแนนเลือกตัง้ให้กระท ำ ณ ที่เลือกตัง้ โดยเปิดเผยและติดต่อกนัให้
เสรจ็จะเลื่อนหรอืประวงิเวลำกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ไม่ได ้

ในกำรนับคะแนนเลือกตัง้ตำมวรรคสองต้องก ำหนดให้มกีำรนับคะแนนบตัร
เลอืกตัง้ที่ผู้มสีทิธเิลือกตัง้ท ำเครื่องหมำยในช่องท ำเครื่องหมำย “ไม่เลอืกผู้สมคัรผู้ใด” 
ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๖๐  ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้แบ่งหน้ำที่ในกำรนับคะแนน
เลอืกตัง้ ดงันี้ 

(๑) กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้คนที่หนึ่ง มหีน้ำทีห่ยบิบตัรเลอืกตัง้ครัง้ละ
ฉบบั และคลีบ่ตัรส่งใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้คนทีส่อง 

(๒) กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้คนที่สอง มหีน้ำที่วนิิจฉัยบตัรเลอืกตัง้และ
อ่ำน 
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๔๘๒ 

(๓) กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้คนทีส่ำม มหีน้ำที่ขำนทวนคะแนนและขดี
คะแนน ในแบบขดีคะแนนเลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)  

(๔) กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้คนทีส่ี ่มหีน้ำทีเ่จำะบตัรเลอืกตัง้ทีไ่ดว้นิิจฉัย
และอ่ำนจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้คนทีส่อง แลว้ใส่ลงในภำชนะทีเ่ตรยีมไว ้

กำรนับคะแนนเลอืกตัง้ในกรณีทีม่ีกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่และผูบ้รหิำร
ทอ้งถิน่พรอ้มกนั ใหแ้บ่งกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เป็นสองชุด 

กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ที่เหลอื มหีน้ำที่ช่วยเหลอือ ำนวยควำมสะดวก
และคอยสบัเปลี่ยนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่บักรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ทีป่ฏบิตัิหน้ำที่
อยู่ 

ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้มมีตมิอบหมำยใหก้รรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้ทีจ่ะท ำหน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่ง (๒) มอี ำนำจวนิิจฉยับตัรเลอืกตัง้เบือ้งตน้ 

 

ขอ้ ๑๖๑  เมื่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ได้ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๕๙ 
ถึงขอ้ ๑๖๐ เสร็จเรยีบร้อยแล้ว ใหด้ ำเนินกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ โดยกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้คนทีห่นึ่ง หยบิบตัรเลอืกตัง้ครัง้ละฉบบัและคลี่บตัรส่งใหก้รรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้คนทีส่อง เพื่อด ำเนินกำร ดงันี้  

(๑) วนิิจฉยับตัรเลอืกตัง้และอ่ำน ดงันี้ 
(ก) ถ้ำเป็นบตัรดใีหอ้่ำนว่ำ “ด”ี และอ่ำนหมำยเลขของผูส้มคัรทีไ่ดค้ะแนน 

พรอ้มทัง้ชบูตัรเลอืกตัง้โดยเปิดเผยใหผู้ท้ีอ่ยู่ในบรเิวณทีเ่ลอืกตัง้ไดเ้หน็ดว้ย 
(ข) ถ้ำเป็นบตัรทีท่ ำเครื่องหมำยในช่องไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ดใหอ้่ำนว่ำ “ไม่เลอืก

ผูส้มคัรผูใ้ด” พรอ้มทัง้ชบูตัรเลอืกตัง้โดยเปิดเผยใหผู้ท้ีอ่ยู่ในบรเิวณทีเ่ลอืกตัง้ไดเ้หน็ดว้ย 
(ค) ถ้ำเป็นบตัรเสยีใหอ้่ำนว่ำ “เสยี” พรอ้มทัง้ชบูตัรเลอืกตัง้โดยเปิดเผยให้

ผู้ที่อยู่ในบรเิวณที่เลอืกตัง้ได้เห็นด้วย ในกำรวนิิจฉัยว่ำบตัรเลอืกตัง้ใดเป็นบตัรเสยีให้
วินิจฉัยโดยคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้เสียงขำ้งมำก และให้กรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสำมคนสลกัหลงับตัรว่ำ “เสยี” พรอ้มทัง้ระบุเหตุผลว่ำเป็นบตัร
เสยีเพรำะเหตุใดของมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบญัญตัิกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒) เมื่อวินิจฉัยตำม (๑) แล้ว ให้ส่งบัตรเลือกตัง้แก่กรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้คนทีส่ี ่
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ข้อ ๑๖๒  กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้คนที่สำม ขำนทวนเมื่อกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้คนทีส่อง ไดว้นิิจฉัยและอ่ำนบตัรเลอืกตัง้แล้ว โดยขำนใหไ้ดค้วำม
ว่ำ “ด”ี และขำนหมำยเลขของผูส้มคัรทีไ่ดค้ะแนน หรอืขำนใหไ้ดค้วำมว่ำ “เสยี” หรอืขำน
ใหไ้ดค้วำมว่ำ “ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด” แล้วจงึขดีคะแนนลงในแบบขดีคะแนนเลอืกตัง้ โดย
ใหบุ้คคลทัว่ไปทีอ่ยู่ในบรเิวณทีเ่ลอืกตัง้เห็นกำรขดีคะแนนไดอ้ย่ำงชดัเจน 

ส ำหรบักำรขดีคะแนนในแบบขดีคะแนนเลอืกตัง้ ใหใ้ชว้ธิขีดีหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน 
แต่เมื่อถึงขดีที่ห้ำให้ขดีขวำงทบัเส้นสี่ขดีแรก และวงกลมหรอืวงรลี้อมรอบ เช่น ดงัรูป  
          หรอื           หรอื  หรอื    เป็นต้น เพื่อสะดวกแก่กำรนับคะแนนเลอืกตัง้และให้
ท ำเช่นนี้เรื่อยไปทุกหำ้ขดี 

 

ข้อ ๑๖๓  กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้คนที่สี่ มีหน้ำที่รบัและเจำะมุมบตัร
เลือกตัง้ที่ผ่ำนกำรวินิจฉัยและอ่ำนทุกฉบบั แล้วพบับตัรแยกเก็บแต่ละประเภทลงใน
ภำชนะทีเ่ตรยีมไว ้โดยแยกเป็นภำชนะใส่บตัรดหีนึ่งใบ ใส่บตัรทีไ่ม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ดหนึ่ง
ใบ และใส่บตัรเสยีหนึ่งใบ 

 

ขอ้ ๑๖๔  ขณะท ำกำรนับคะแนนเลอืกตัง้หำกพบว่ำมบีตัรเลอืกตัง้ผดิประเภท
ปะปนมำในหีบบตัรเลือกตัง้ ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ที่พบบตัรเลือกตัง้ผิด
ประเภท มอบบตัรเลอืกตัง้ดงักล่ำวแก่ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เพื่อใหเ้ป็น
ผูด้ ำเนินกำรน ำส่งแก่กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ชุดที่รบัผิดชอบน ำไปรวมกับบตัร
เลือกตัง้ในหีบบัตรเลือกตัง้ที่ถูกต้อง โดยให้บันทึกลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่
เลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสองคน ซึ่งอยู่ในทีเ่ลอืกตัง้
ขณะนัน้ลงลำยมอืชื่อในรำยงำนดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๑๖๕  เมื่อเสร็จสิ้นกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ โดยใหน้ับจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้
ทีล่งคะแนนเลอืกตัง้ใหแ้ก่ผูส้มคัรรวมกบัจ ำนวนบตัรไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด และจ ำนวนบตัร
เสยีว่ำตรงกบัจ ำนวนผูม้ำแสดงตนใชส้ทิธเิลอืกตัง้หรอืไม่ หำกถูกตอ้งใหน้ ำบตัรเลอืกตัง้ที่
นับเป็นคะแนน บตัรไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด และบตัรเสยี แยกใส่ถุงวสัดุใสพรอ้มเขยีนจ ำนวน
บตัรเลอืกตัง้ทีบ่รรจุอยู่ในถุงวสัดุใส และด ำเนินกำรปิดประกำศรำยงำนผลกำรนับคะแนน
เลือกตัง้และรำยงำนผลกำรนับคะแนนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ส ำหรบัแบบขดีคะแนนเลือกตัง้ให้คณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้ลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 

ในกรณีจ ำนวนผู้มำใชส้ทิธเิลอืกตัง้ตำมบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ไม่ตรงกบั
จ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ทีใ่ชอ้อกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ บตัรเลอืกตัง้ทีล่งคะแนนเลอืกตัง้ใหแ้ก่
ผู้สมคัร บตัรไม่เลอืกผู้สมคัรผู้ใด และบตัรเสยี ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้
ด ำเนินกำรตรวจสอบ ถำ้จ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ยงัไม่ตรงกบัจ ำนวนผูม้ำใชส้ทิธเิลอืกตัง้ตำม
บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้อกีใหร้ำยงำนพร้อมเหตุผลของกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ที่ไม่
ตรงกบัจ ำนวนผูม้ำใชส้ทิธเิลอืกตัง้ต่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ และผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัตำมล ำดบั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้พจิำรณำสัง่ใหม้กีำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ หรอืสัง่ให้ออกเสยีงลงคะแนนใหม่ 
ในหน่วยเลือกตัง้นัน้ และน ำส่งหีบบัตรเลือกตัง้พร้อมวัสดุอุปกรณ์กำรเลือกตัง้แก่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำย 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้สัง่ใหม้กีำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่และผล
ปรำกฏว่ำจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตัง้ไม่ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตัง้ที่ใช้ออกเสียง
ลงคะแนนใหส้นันิษฐำนว่ำกำรเลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้เป็นไปโดยไม่สุจรติและเทีย่ง
ธรรม และใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ว่ำสมควรตรวจสอบบตัรเลอืกตัง้ของหน่วยเลอืกตัง้อื่นทุกหน่วยหรอืบำงหน่วย
ดว้ย  

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้สัง่ใหม้กีำรตรวจสอบใหแ้จง้ใหผู้ส้มคัรทรำบ
วนั เวลำ และสถำนทีท่ีจ่ะเปิดหบีบตัรเลอืกตัง้ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบบตัรเลอืกตัง้ใหม่ 

 

ขอ้ ๑๖๖  เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๖๕ แล้ว ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้จดัท ำรำยงำนผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จ ำนวนสำมชุด แล้ว
ด ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑) ปิดหน้ำทีเ่ลอืกตัง้ 
(๒) ใส่ในถุงวสัดุใส (ชัน้นอก) ตำมขอ้ ๑๖๗ 
(๓) ส่งใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืผูท้ี่

ไดร้บัมอบหมำย 
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ขอ้ ๑๖๗  ใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้จดัเกบ็เอกสำรและสิง่ของต่ำง ๆ ไว้
ในถุงวสัดุใส (ชัน้นอก) ดงันี้ 

(๑) ถุงวสัดุใส (ถุงชัน้ใน) ซึง่บรรจุบตัรเลอืกตัง้ทีน่ับคะแนนตำมขอ้ ๑๖๕ แลว้ 
(๒) แบบขดีคะแนนเลอืกตัง้ทีไ่ดใ้ชใ้นกำรขดีคะแนนทัง้หมด (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)  
(๓) รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จ ำนวนหนึ่งชุด 
ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้บันทึกข้อมูลจ ำนวนบัตรเลือกตัง้ที่

นับเป็นคะแนน บัตรไม่เลือกผู้สมคัรผู้ใด และบัตรเสีย ล ำดับที่ของหน่วยเลือกตัง้ ที่
เลอืกตัง้ ลงในแบบขอ้มลูจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ในถุงวสัดุใส (ชัน้นอก) ตำมแบบ ส.ถ. ๕/๑๖ 
ส ำหรบักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่ และแบบ ผ.ถ. ๕/๑๖ ส ำหรบักำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำร
ทอ้งถิน่ เสรจ็แล้วใส่ในถุงวสัดุใส (ชัน้นอก) ในลกัษณะทีม่องเหน็ไดว้่ำเป็นถุงวสัดุใสของ
หน่วยเลอืกตัง้ใด  

 

ขอ้ ๑๖๘  เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๖๗ แล้ว ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้ด ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑) ท ำกำรปิดถุงวสัดุใส (ถุงชัน้นอก) ดว้ยสำยรดัเพื่อป้องกนักำรเปิดถุงวสัดุใส 
แลว้น ำใส่ในหบีบตัรเลอืกตัง้  

(๒) ปิดหบีบตัรเลอืกตัง้พรอ้มใส่สำยรดัหรอือุปกรณ์อื่นแทนสำยรดั ปิดเทปกำว
รอยต่อรอบหบีบตัรเลอืกตัง้ หำกใช้หบีบตัรพลำสติกไม่ต้องปิดเทปกำวรอยต่อรอบหบี
บตัรเลอืกตัง้ 

(๓) ลงลำยมอืชื่อบนสำยรดั 

 

ขอ้ ๑๖๙  เมื่อกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ได้ด ำเนินกำรปิดหบีบตัรเลอืกตัง้
แล้ว ให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ไม่น้อยกว่ำห้ำคน และเจ้ำหน้ำที่ร ักษำควำม
ปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ด ำเนินกำรน ำส่งสิง่ของใหแ้ก่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยทนัท ีดงัต่อไปนี้ 

(๑) หบีบตัรเลอืกตัง้ทีด่ ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๖๘ 
(๒) เอกสำรก ำกบัหบีบตัรเลอืกตัง้ ประกอบดว้ย 

(ก) บตัรเลอืกตัง้ทีเ่หลอืทัง้หมดและตน้ขัว้บตัรเลอืกตัง้ 
(ข) บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดทีใ่ชต้รวจสอบกำรใช้

สทิธแิละหมำยเหตุกำรออกเสยีงลงคะแนน 
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(ค )  ประกำศจ ำนวนบัตร เลือกตั ้ง ก่ อนกำรออกเสียงลงคะแนน  
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒) 

(ง) รำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่เลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และส ำเนำแบบ
ทกัทว้ง 

(จ) ประกำศจ ำนวนบัตรเลือกตัง้เมื่อเสร็จสิ้นกำรออกเสียงลงคะแนน  
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔) 

(ฉ) รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จ ำนวนหนึ่งชุด 
(ช) รำยงำนกำรส่งหีบบตัรเลือกตัง้ วสัดุอุปกรณ์ และเอกสำรหลักฐำน

เกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐) 
(๓) คูหำลงคะแนนทัง้หมดและสิง่ของอื่น ๆ เช่น บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดที่ปิดประกำศ ธงชำติ ป้ำย และวสัดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรเลือกตัง้  
เป็นตน้ 

ในกรณีจ ำเป็นตำมสภำพพืน้ทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่อำจก ำหนดกำรส่งหบีบตัรเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่งเป็นอย่ำงอื่นก็ได ้

 

ขอ้ ๑๗๐ ในกำรรบัสิง่ของตำมขอ้ ๑๖๙ จำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ ให้
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำย
ด ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑) ตรวจรบัหบีบตัรเลอืกตัง้ คูหำลงคะแนนทัง้หมด สิง่ของและวสัดุอุปกรณ์ที่
เกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ 

(๒) ด ำเนินกำรรวมผลคะแนนเลือกตัง้ของหน่วยเลือกตัง้ตำมข้อ  ๑๗๗ 

 

ขอ้ ๑๗๑  ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอื
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยด ำเนินกำรยุบรวมถุงใส่บตัรเลอืกตัง้ ดงันี้ 

(๑) เปิดหบีบตัรเลอืกตัง้ตำมขอ้ ๑๖๙ แล้วน ำถุงใส่บตัรเลอืกตัง้ไปบรรจุรวมไว้
ในหบีบตัรเลอืกตัง้หบีใดหบีหนึ่งจนเต็ม แล้วท ำกำรปิดหบีบตัรเลอืกตัง้ ใส่สำยรดัหรอื
อุปกรณ์อื่นแทนสำยรดัแล้วให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำยลงลำยมอืชื่อบนสำยรดั ทัง้นี้ ให้ด ำเนินกำรบรรจุถุงใส่
บตัรเลอืกตัง้ตำมวธิกีำรดงักล่ำวต่อไปจนครบทุกถุง 
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๔๘๗ 

(๒) ให้จดัท ำบญัชขีอ้มูลถุงใส่บตัรเลือกตัง้ของหน่วยเลือกตัง้ที่อยู่ในหบีบตัร
เลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๗) จ ำนวนสองชุด โดยชุดที่หนึ่งปิดไว้ทีห่บีบตัรเลอืกตัง้ ชุดที่
สองส่งมอบใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๓) น ำหบีบตัรเลอืกตัง้ทียุ่บรวมถุงใส่บตัรเลอืกตัง้แล้วไปเกบ็รกัษำ ณ สถำนที่
ทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก ำหนด  

ในกำรยุบรวมถุงใส่บตัรเลอืกตัง้ ใหแ้จง้ตวัแทนผูส้มคัรทีร่่วมสงัเกตกำรณ์ทรำบ
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๑๗๒  ในระหว่ำงกำรนับคะแนนเลอืกตัง้หรือกำรรวมคะแนน ถ้ำตวัแทน
ผูส้มคัรซึ่งเป็นผูส้งัเกตกำรณ์ในที่เลอืกตัง้ใด หรอืผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เห็นว่ำกำรนับคะแนน
หรอืกำรรวมคะแนนในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบที่ก ำหนดไว ้
ใหท้ ำกำรคดัคำ้นโดยยื่นค ำคดัคำ้นตำมแบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕  

 

ข้อ ๑๗๓  ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ตรวจสอบค ำคัดค้ำนและ
วินิจฉัยชี้ขำดโดยให้บนัทึกค ำคดัค้ำนและค ำวินิจฉัยลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่
เลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และใหผู้ค้ดัคำ้นและกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำ
สำมคนลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อหน้ำพยำนไม่น้อยกว่ำสองคน ใหค้ณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้จดัส่งค ำคดัค้ำน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕) ไปพร้อมกบัรำยงำนเหตุกำรณ์
ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นเพื่อจดัส่งรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่เลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และ ค ำคดัค้ำน 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕) ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัประกอบกำรพจิำรณำตำม 
ขอ้ ๑๗๔ 

 

ขอ้ ๑๗๔  ภำยหลงักำรนับคะแนนเลอืกตัง้หรอืกำรรวมคะแนนเสรจ็สิน้แล้ว ถ้ำ
มกีำรร้องเรยีนหรอืคดัคำ้นกำรนับคะแนนเลอืกตัง้หรอืกำรรวมคะแนน ให้ผู้อ ำนวยกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัน ำรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้และแบบคดัคำ้นกำรนับ
คะแนนหรอืกำรรวมคะแนนตำมขอ้ ๑๗๒ และขอ้ ๑๗๓ มำประกอบกำรพจิำรณำด้วย 
หำกขอ้เทจ็จรงิปรำกฏว่ำไม่มกีำรคดัคำ้นกำรนับคะแนนเลอืกตัง้หรอืกำรรวมคะแนนจำก
ผู้สมคัรหรอืตวัแทนผู้สมคัรหรอืผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีอ่ยู่ในทีเ่ลอืกตัง้หรอืไม่มกีำรบนัทกึใน
รำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่เลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และไม่มีแบบคดัค้ำนแล้ว มิให้
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๔๘๘ 

ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัรบัไวเ้ป็นเรื่องรอ้งเรยีนหรอืคดัคำ้นกำรนับคะแนน
เลอืกตัง้หรอืกำรรวมคะแนน เวน้แต่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะสัง่เป็นอย่ำงอื่น 

 

ส่วนที ่๒ 

ลกัษณะบตัรเสยี 

   
 

ขอ้ ๑๗๕  บตัรเลอืกตัง้ที่มลีกัษณะดงัต่อไปนี้  ให้ถือว่ำเป็นบตัรเสยีและไม่ให้
นับเป็นคะแนนเลอืกตัง้ 

(๑) บตัรปลอม 
(๒) บตัรทีม่กีำรท ำเครื่องหมำยเพื่อเป็นทีส่งัเกตหรอืเขยีนขอ้ควำมใด ๆ ลงใน

บตัรเลอืกตัง้นอกจำกเครื่องหมำยในกำรลงคะแนน เวน้แต่เป็นกำรกระท ำโดยชอบด้วย
กฎหมำยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ 

(๓) บตัรทีม่ไิดท้ ำเครื่องหมำยลงคะแนน  
(๔) บตัรทีท่ ำเครื่องหมำยลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรเกนิจ ำนวนสมำชกิสภำทอ้งถิน่

หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ทีพ่งึมใีนเขตเลอืกตัง้นัน้ 
(๕) บัตรที่ไม่อำจทรำบได้ว่ำลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด  เว้นแต่เป็นกำร

ลงคะแนน “ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด” 
(๖) บตัรทีไ่ด้ท ำเครื่องหมำยลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัร แล้วท ำเครื่องหมำยในช่อง

ท ำเครื่องหมำย “ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด” 
(๗) บตัรทีม่ใิช่บตัรซึง่กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้มอบให ้
(๘) บตัรที่ท ำเครื่องหมำยลงคะแนนให้กบัผู้สมคัรซึ่งมจีุดตดัอยู่นอก “ช่องท ำ

เครื่องหมำย” 
(๙) บตัรที่ท ำเครื่องหมำยลงคะแนนซึ่งมจีุดตัดอยู่นอก “ช่องไม่เลือกผู้สมคัร

ผูใ้ด” 
(๑๐) บตัรที่ท ำเครื่องหมำยลงคะแนนใน “ช่องท ำเครื่องหมำย” ที่ไม่มผีู้สมคัร

หรอืผู้สมคัรที่ถูกถอนชื่อออกจำกประกำศรำยชื่อผู้มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืเสยีชวีติ
ก่อนวนัเลอืกตัง้ 

(๑๑) บตัรทีท่ ำเครื่องหมำยอื่นนอกจำกเครื่องหมำยกำกบำท 
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๔๘๙ 

(๑๒) บตัรที่ท ำเครื่องหมำยลงคะแนนให้กับผู้สมคัรใน “ช่องท ำเครื่องหมำย” 
เกนิกว่ำหนึ่งเครื่องหมำยใน “ช่องท ำเครื่องหมำย” เดยีวกนั ส ำหรบักำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำร
ทอ้งถิน่หรอืสมำชกิสภำทอ้งถิน่คนเดยีว 

กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นมำกกว่ำหนึ่งคน หำกเป็นกรณีตำมวรรคหนึ่ง 
(๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และมเีครื่องหมำยลงคะแนนใน “ช่องท ำเครื่องหมำย” ใหผู้ส้มคัรอื่น
ถูกตอ้งดว้ยไม่ถอืว่ำเป็นบตัรเสยีทัง้ฉบบัและใหน้ับเป็นคะแนน 

 

ขอ้ ๑๗๖  ในกรณีทีพ่บบตัรปลอมตำมขอ้ ๑๗๕ (๑) หรอืบตัรเสยีตำมขอ้ ๑๗๕ 
(๗) ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้แยกบตัรปลอมหรอืบตัรเสยีนัน้ออกไวต้่ำงหำก 
และรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
พจิำรณำด ำเนินกำร ดงันี้  

(๑) ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัด ำเนินกำรสบืสวน ไต่สวนโดย
พลนัเพื่อเสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำบตัรปลอมหรอืบตัรเสยีนัน้เป็น
เหตุจำกกำรกระท ำทุจรติในกำรเลอืกตัง้หรอืไม่ หรอืท ำให้กำรเลอืกตัง้ไม่สุจรติหรอืไม่
เทีย่งธรรมภำยในก ำหนดเจด็วนันับแต่วนัเลอืกตัง้ 

(๒) หำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เหน็ว่ำ ผลกำรสบืสวนไต่สวนมไิดม้หีลกัฐำน
อนัแสดงไดว้่ำบตัรปลอมหรอืบตัรเสยีนัน้มใิช่เป็นวธิกีำรในกำรทุจรติกำรเลอืกตัง้หรอืท ำ
ใหก้ำรเลอืกตัง้ไม่สุจร ิตหรอืไม่เทีย่งธรรม ใหส้ัง่ยกเลกิกำรเลอืกตัง้ของหน่วยเลอืกตัง้นัน้
และสัง่ใหด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ใหม่ 

(๓) เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้สัง่ให้ด ำเนินกำรลงคะแนนใหม่  ให้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเสนอควำมเหน็ว่ำสมควรตรวจสอบบตัรเลือกตัง้
ของหน่วยเลอืกตัง้อื่นทุกแห่งหรอืบำงหน่วยต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้  เพื่อพจิำรณำ
ว่ำสมควรจะสัง่ใหเ้ปิดหบีบตัรเลอืกตัง้เพื่อตรวจสอบหรอืไม่ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มีค ำสัง่ให้เปิดหีบบัตรเลือกตัง้  ให้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัแจง้ใหผู้ส้มคัรทรำบวนั เวลำ และสถำนทีท่ีจ่ะเปิด
หบีบตัรเลอืกตัง้ โดยแจ้งใหท้รำบด้วยว่ำผู้สมคัรมสีทิธเิขำ้ร่วมสงัเกตกำรณ์ด้วยตนเอง
หรอืจะส่งผูแ้ทนมำแทนตนกไ็ด ้
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๔๙๐ 

หมวด ๑๐ 

กำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรประกำศผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๑๗๗  เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไดร้บัรำยงำนผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้แล้วใหต้รวจสอบควำมถูกต้องก่อนจดัท ำประกำศผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ของ
แต่ละเขตเลอืกตัง้ หรอืของแต่ละองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ 
แล้วปิดประกำศไว้ ณ ที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้พร้อมทัง้รำยงำน
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัโดยเรว็ 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๑๗๘ เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัได้รบัประกำศผลกำรนับ
คะแนนเลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘) จำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่แล้วเหน็ว่ำกำรเลอืกตัง้และกำรนับคะแนนเลอืกตัง้เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่ง
ธรรม ใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่ำผลกำรเลือกตัง้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้
ประกำศผลกำรเลอืกตัง้ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัเลอืกตัง้ ดงันี้ 

(๑) เขตเลอืกตัง้ใดทีม่จี ำนวนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ไดห้นึ่งคน
ให้ผู้สมคัรทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้มำกทีสุ่ดและมำกกว่ำคะแนนเสยีงที่ไม่เลอืกผูใ้ด
เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ 

(๒) เขตเลอืกตัง้ใดที่มสีมำชกิสภำท้องถิน่มำกกว่ำหนึ่งคนใหผู้้สมคัรซึ่งไดร้บั
คะแนนเลอืกตัง้มำกทีสุ่ดเรยีงตำมล ำดบัลงมำในเขตเลอืกตัง้นัน้และได้คะแนนมำกกว่ำ
คะแนนเสยีงทีไ่ม่เลอืกผูใ้ดเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ตำมจ ำนวนสมำชกิสภำทอ้งถิน่ทีจ่ะพงึมใีน
เขตเลอืกตัง้นัน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๙๑ 

(๓) เขตเลือกตัง้ใดที่มีผู้สมัครเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ
จ ำนวนสมำชกิสภำทอ้งถิน่ทีจ่ะพงึมใีนเขตเลอืกตัง้ หรอืในกรณีทีเ่ขตเลอืกตัง้ใดมผีู้สมคัร
เป็นผู้บรหิำรทอ้งถิน่เท่ำกบัจ ำนวนผูบ้รหิำรท้องถิน่ที่จะพงึมใีนเขตเลอืกตัง้นัน้ ผู้สมคัร
นัน้จะได้รบัเลอืกตัง้ต่อเมื่อได้คะแนนเสยีงเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสบิของจ ำนวนผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้ และมำกกว่ำคะแนนเสยีงทีไ่ม่เลอืกผูใ้ด 

 

ขอ้ ๑๗๙  ภำยใตบ้งัคบัขอ้ ๑๗๘ ถำ้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไดม้มีตวิ่ำมเีหตุ
อนัควรเชื่อว่ำกำรเลือกตัง้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้ประกำศผลกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่นตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ หรอื ส.ถ. ๖/๒ หรอื 
ส.ถ. ๖/๓ แล้วแต่กรณี แล้วใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัแจง้ผลกำรเลอืกตัง้
ใหผู้ส้มคัรทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ทรำบตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๔ 

ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดเห็นว่ำมีกำรทุจริตในกำร
เลอืกตัง้หรอืกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ หรอืมหีลกัฐำนอนัควรเชื่อไดว้่ำกำรเลอืกตัง้หรอืกำร
นับคะแนนเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม ใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ เพื่อสัง่ใหม้กีำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ หรอืเลอืกตัง้ใหม่ แลว้แต่กรณี 

กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มีค ำสัง่ให้เลอืกตัง้ใหม่ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศให้มีกำรเลือกตั ้งใหม่ ตำมแบบ  
ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒ หรอื ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓แลว้แต่กรณี 

กรณีมเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่ำกำรเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม ไม่
ว่ำจะมผีูร้อ้งเรยีนกล่ำวโทษหรอืไม่ ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ด ำเนินกำรสบืสวนหรอื
ไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกำศผลกำรเลือกตัง้  หรือจัดให้มีกำรเลือกตัง้ใหม่ หรือ
ด ำเนินกำรอื่นที่จ ำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเรว็ แต่ต้องไม่ชำ้กว่ำหกสบิวนันับแต่วนัเลอืกตัง้ 
ทัง้นี้  หำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มีมติให้ประกำศผลกำรเลือกตัง้  ให้ด ำเนินกำร
ประกำศผลกำรเลอืกตัง้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ 

ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ที่ได้รบัมอบหมำย
จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ลงนำมในประกำศผลกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นตำมแบบ  ส.ถ. /ผ .ถ.  ๖/๑ หรือ  ส.ถ. /ผ .ถ.  ๖/๒  
หรอื ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๓ แลว้แต่กรณี 
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๔๙๒ 

ขอ้ ๑๘๐  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัจดัท ำทะเบยีนสมำชกิสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นไว้เป็นหลักฐำนตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๕ และรำยงำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทรำบ 

 

หมวด ๑๑ 

วธิกีำรจบัสลำกกรณีผูส้มคัรสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่ไดค้ะแนนเลอืกตัง้
มำกทีสุ่ดเท่ำกนั 

   
 

ขอ้ ๑๘๑  กรณีทีผู่ส้มคัรไดค้ะแนนเลอืกตัง้เท่ำกนัอนัเป็นเหตุใหม้สีมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่เกนิจ ำนวนทีจ่ะพงึมใีนเขตเลอืกตัง้นัน้ ใหค้ณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีผู่ส้มคัรไดค้ะแนนเลอืกตัง้เท่ำกนัจดัใหม้กีำร
จับสลำกภำยในสำมวนันับแต่วนัประกำศผลกำรนับคะแนนเลือกตัง้พร้อมทัง้แจ้งให้
ผูส้มคัรทรำบก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีจ่บัสลำกดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๑๘๒  กำรจบัสลำก ใหด้ ำเนินกำร ดงันี้ 
(๑) กำรจบัสลำกครัง้ทีห่นึ่ง ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเขยีนชื่อผู้สมคัรที่ได้คะแนนเลือกตัง้เท่ำกันที่จะต้องจบัสลำกบนสลำกที่
เหมอืนกนั แล้วใส่ในภำชนะทบึแสง ท ำกำรเขย่ำภำชนะใหส้ลำกคละกนัเพื่อไม่ใหท้รำบ
ว่ำเป็นสลำกของผู้สมคัรใด แล้วใหผู้้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เป็นผูจ้บัสลำกชื่อผูส้มคัรจำกในภำชนะขึน้มำครัง้ละหนึ่งใบชื่อผูส้มคัรใดทีถู่กจบั
มำเป็นล ำดบัแรกให้ถือว่ำผู้สมคัรนัน้เป็นผู้มีสิทธิจบัสลำกเพื่อได้รบัเลือกตัง้ก่อน ชื่อ
ผู้สมคัรใดทีถู่กจบัมำเป็นล ำดบัถดัไปใหถ้อืว่ำผูส้มคัรนัน้เป็นผู้มสีทิธจิบัสลำกเพื่อไดร้บั
เลอืกตัง้ เป็นล ำดบัถดัไปตำมล ำดบัจนครบผูส้มคัรทุกคนทีไ่ดค้ะแนนเลอืกตัง้เท่ำกนั 

(๒) กำรจบัสลำกครัง้ทีส่อง ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่จดัท ำสลำกเท่ำกบัจ ำนวนผูส้มคัรทีจ่ะต้องจบัสลำกซึ่งมขีอ้ควำมในสลำกว่ำ 
“ไดร้บัเลอืกตัง้” เท่ำจ ำนวนทีย่งัขำดอยู่ นอกจำกนัน้ เป็นสลำกซึ่งมขีอ้ควำมว่ำ “ไม่ไดร้บั
เลอืกตัง้” ผูส้มคัรผูใ้ดจบัสลำก ซึ่งมขีอ้ควำมว่ำ “ไดร้บัเลอืกตัง้” ผูน้ัน้เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้
เป็นสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๙๓ 

กำรจบัสลำกใหก้ระท ำต่อหน้ำผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและให้บนัทกึแสดงผลกำรจบัสลำกตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๙ แล้วรำยงำน
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัและคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ 

 

ขอ้ ๑๘๓  เมื่อถงึก ำหนดเวลำกำรจบัสลำกแลว้ หำกผูส้มคัรทรำบวนั เวลำ และ
สถำนที่จบัสลำกแล้วไม่มำหรือมำแต่ไม่ยนิยอมจบัสลำก ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูจ้บัสลำกแทน และใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกเหตุกำรณ์ไว้ในแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๙ แล้ว
รำยงำนผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัและคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ 

 

หมวด ๑๒ 

กำรเปลีย่นทีเ่ลอืกตัง้ใหม่ กำรงดกำรลงคะแนนเลอืกตัง้และกำรงดกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๑๘๔  ก่อนวนัเลอืกตัง้ ถ้ำกำรออกเสยีงลงคะแนนในหน่วยเลอืกตัง้ใดไม่
สำมำรถกระท ำได้ เนื่องจำกเกิดจลำจล อุทกภยั อคัคภียั เหตุสุดวสิยั หรอืเหตุจ ำเป็น
อย่ำงอื่น ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก ำหนดทีเ่ลอืกตัง้
ใหม่ในต ำบลเดยีวกนัทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้สำมำรถไปลงคะแนนเลอืกตัง้ไดโ้ดยสะดวก ตำม
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓ โดยเรว็ และปิดประกำศไว้ ณ ทีว่่ำกำรอ ำเภอ ทีท่ ำกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน และสถำนที่อื่นที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เหน็สมควร แต่ถ้ำไม่อำจก ำหนดทีเ่ลอืกตัง้ใหม่ได้ ให้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศงดกำรลงคะแนน
เลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๑ และปิดประกำศไว้ ณ ทีว่่ำกำร
อ ำเภอ ที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน และสถำนที่อื่น  
ที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร แล้วรำยงำน
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัและคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ 

 

ข้อ ๑๘๕  กรณีที่มีเหตุตำมข้อ ๑๘๔ เกิดขึ้นในวนัเลือกตัง้ไม่ว่ำจะมกีำรเริม่
ลงคะแนนแล้วหรอืไม่ ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ประกำศงดกำรลงคะแนน
เลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒ และปิดประกำศไวท้ีบ่รเิวณใกลท้ี่
เลอืกตัง้แล้วรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อ
รำยงำนผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัและคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๙๔ 

ขอ้ ๑๘๖  เมื่อไดป้ระกำศงดกำรลงคะแนนเลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้ใดตำมขอ้ 
๑๘๔ และ ขอ้ ๑๘๕  แลว้ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดประกำศก ำหนดวัน
ลงคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๓ ภำยในสบิหำ้วนั
นับแต่วนัทีส่ำมำรถจดัใหม้กีำรลงคะแนนเลอืกตัง้ได้ และต้องประกำศก่อนวนัลงคะแนน
เลอืกตัง้ใหม่เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมวนั โดยใหปิ้ดประกำศไว ้ณ ทีว่่ำกำรอ ำเภอ 
ที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน และสถำนที่อื่นที่
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร แล้วรำยงำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ 

ในกำรด ำเนินกำรลงคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ใหน้ ำควำมในหมวด ๑๔ ส่วนที ่๑ กำร
ออกเสยีงลงคะแนนใหม่มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๘๗  กรณีมเีหตุตำมขอ้ ๑๘๕ ภำยหลงัเปิดให้มกีำรออกเสยีงลงคะแนน
และมกีำรออกเสยีงลงคะแนนแลว้ ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ด ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑) ประกำศงดกำรลงคะแนนเลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒) 
จ ำนวนสำมชุด เพื่อ  

(๑.๑) ปิดประกำศไว ้ณ ทีเ่ลอืกตัง้  
(๑.๒) ส่งใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(๑.๓) เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำน 

(๒) ระงบักำรมอบบตัรเลอืกตัง้และปิดช่องใส่บตัรเลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑) แลว้
ลงลำยมือชื่อบนฝำหีบบตัรเลือกตัง้และปิดทบัลำยมือชื่อทัง้หมดด้วยเทปกำวใส  เพื่อ
ป้องกนักำรเปลีย่นหบีบตัรเลอืกตัง้  

(๓) รำยงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อ
รำยงำนผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัและรำยงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
โดยเรว็ 

(๔) นับบตัรเลอืกตัง้ทีเ่หลอืใหท้รำบจ ำนวน และใชโ้ลหะหรอืวตัถุอื่นเจำะทะลุ
บตัรเลอืกตัง้ ในส่วนทีเ่ป็นตวับตัรทุกฉบบัพรอ้มปกหน้ำและปกหลงัใชเ้ชอืกรอ้ยรผูกูรวม
ให้เป็นปึกเดยีวกนั หรอืกระท ำด้วยวธิกีำรอื่นใดทีส่ำมำรถป้องกนัมใิหใ้ชบ้ตัรเลอืกตัง้ที่
เหลอือยู่ออกเสยีงลงคะแนนได ้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๙๕ 

(๕) นับจ ำนวนผู้มำแสดงตนและรับบัตรเลือกตัง้จำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดทีใ่ชต้รวจสอบและหมำยเหตุกำรออกเสยีงลงคะแนน 

(๖) จดัท ำรำยงำนกำรส่งหบีบตัรเลือกตัง้ วสัดุอุปกรณ์ และเอกสำรหลักฐำน
เกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐) 

(๗) บนัทึกเหตุของกำรงดออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนบตัรเลือกตัง้ตำม (๔) 
และจ ำนวนผู้มำแสดงตนและรบับตัรเลอืกตัง้ตำม (๕) ไว้ในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่
เลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 

(๘) น ำสิ่งของต่อไปนี้  (ถ้ำมี) ไปจัดเก็บรักษำไว้ในสถำนที่ปลอดภัยตำมที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำย
ก ำหนด ไดแ้ก่ 

(๘.๑) หบีบตัรเลอืกตัง้ (บรรจุบตัรเลอืกตัง้ทีไ่ดล้งคะแนนแลว้บำงส่วน) 
(๘.๒) บตัรเลอืกตัง้ทีเ่หลอืทัง้หมดและตน้ขัว้บตัรเลอืกตัง้ 
(๘.๓) บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดทีใ่ชต้รวจสอบและ

หมำยเหตุกำรออกเสยีงลงคะแนน 
(๘.๔) ประกำศรำยกำรเกี่ยวกับจ ำนวนบตัรเลือกตัง้ก่อนกำรออกเสียง

ลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒) 
(๘.๕) รำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 
(๘.๖) คหูำลงคะแนนทัง้หมดและวสัดุอุปกรณ์ทีเ่หลอื 

 

ขอ้ ๑๘๘  ถ้ำกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ ณ หน่วยเลอืกตัง้ใดไม่สำมำรถกระท ำได้
หรือไม่สำมำรถนับคะแนนเลือกตัง้ได้จนเสร็จสิ้น อนัเนื่องมำจำกเกิดจลำจล อุทกภยั 
อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่น กรณียังไม่ได้นับคะแนนเลือกตัง้ให้
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ด ำเนินกำร ดงันี้  

(๑ )  ประกำศงดกำรนับคะแนนส ำหรับหน่วยเลือกตั ้งนั ้น  ตำมแบบ  
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔ 

(๒) รำยงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อ
รำยงำนผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และรำยงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
โดยเรว็ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๙๖ 

(๓) จดัเกบ็รกัษำบตัรเลอืกตัง้ หบีบตัรเลอืกตัง้และเอกสำรเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้ 
ไว้ในที่ปลอดภยั ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนด 

กรณีนับคะแนนเลอืกตัง้ไปแล้วบำงส่วน ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้
ด ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑ )  ประกำศงดกำรนับคะแนนส ำหรับหน่วยเลือกตั ้งนั ้น  ตำมแบบ  
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔ 

(๒) รำยงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อ
รำยงำนผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และรำยงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
โดยเรว็ 

(๓) ให้จดัเก็บบตัรเลอืกตัง้ที่ผ่ำนกำรวนิิจฉัยแล้ว และบตัรเลอืกตัง้ที่ยงัไม่ได้
ผ่ำนกำรวนิิจฉยัไวใ้นถุงวสัดุใสอย่ำงละหนึ่งใบ แลว้น ำไปจดัเกบ็ไวใ้นหบีบตัรเลอืกตัง้ 

(๔) ปิดหีบบตัรเลือกตัง้ใส่สำยรดัหรืออุปกรณ์อื่นแทนสำยรดัหรอืกระท ำกำร
ดว้ยวธิกีำรอื่นใดทีส่ำมำรถป้องกนัมใิหเ้ปิดหบีบตัรเลอืกตัง้ได ้

(๕) จดัเกบ็รกัษำหบีบตัรเลอืกตัง้ตำม (๔) และเอกสำรเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้ไว้
ในทีป่ลอดภยัตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก ำหนด  

ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัพจิำรณำก ำหนดวนั และสถำนทีน่ับ
คะแนนใหม่ โดยตอ้งไม่เกนิสำมวนันับแต่เหตุดงักล่ำวสิน้สุดลงตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๕ 

ในกำรด ำเนินกำรนับคะแนนใหม่ ให้น ำควำมในหมวด ๑๓ กำรนับคะแนน
เลอืกตัง้ใหม่มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๑๓ 

กำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม ่

   
 

ขอ้ ๑๘๙ ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้สัง่ให้มกีำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ใน
หน่วยเลอืกตัง้ใดหรอืในเขตเลอืกตัง้ใด เมื่อมเีหตุดงัต่อไปนี้ 

(๑) จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตัง้ไม่ตรงกับจ ำนวนบตัรเลือกตัง้ที่ใช้ออกเสียง
ลงคะแนนตำมมำตรำ ๑๐๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๔๙๗ 

(๒) มผีูร้อ้งเรยีนโดยมหีลกัฐำนตำมสมควรว่ำกำรนับคะแนนเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไป
โดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรมตำมมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๓) ในกรณีทีป่รำกฏภำยหลงัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ว่ำกำรนับคะแนนเลอืกตัง้
ในหน่วยเลอืกตัง้ใดหรอืในเขตเลอืกตัง้ใดมไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรมตำมมำตรำ 
๑๐๕ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มีค ำสัง่ใหม้กีำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ตำม (๑) 
หรอื (๒) ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัควบคุมกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ให้
แลว้เสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มีค ำสัง่ หำกเป็นกำรนับ
คะแนนเลือกตัง้ใหม่ตำม (๓) ต้องกระท ำภำยในเก้ำสิบวนันับแต่วนัที่ประกำศผลกำร
เลอืกตัง้  

 

ขอ้ ๑๙๐  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รบักำรแต่งตัง้ไว้ใน
ครำวทีม่กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ครัง้หลงัสุดปฏบิตัหิน้ำทีใ่น
กำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่  เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้เห็นสมควร
เปลี่ยนแปลงเพื่อควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง ควำมซื่อสตัย์สุจรติ หรอืควำมเหมำะสม 
หรอืควำมจ ำเป็น ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แต่งตัง้ตำมขอ้ ๒๗ และขอ้ ๔๐  

 

ขอ้ ๑๙๑  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑) แต่งตัง้คณะกรรมกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่จำกผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ภำยใน
เขตเลอืกตัง้นัน้ ชุดละหำ้คนประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรอีกสี่
คน และแต่งตัง้เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ชุดละหนึ่ง
คนตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓ โดยอนุโลม และใหถ้อืเกณฑส์องพนับตัรเลอืกตัง้ต่อหนึ่งชุด
เป็นประมำณ  

(๒) ประกำศก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ณ สถำนทีท่ี่
ก ำหนดให้ท ำกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ของหน่วยเลือกตัง้หรอืเขตเลอืกตัง้ตำมแบบ 
ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๑ 
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๔๙๘ 

(๓) แจ้งผูส้มคัรเขำ้ร่วมหรอืส่งตวัแทนผู้สมคัรเขำ้ร่วมสงัเกตกำรณ์นับคะแนน
เลอืกตัง้ใหม่ โดยใหแ้จง้รำยชื่อตวัแทนผูส้มคัรต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๖ โดยอนุโลม ก่อนวนันับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งวนั ทัง้นี้ ใหแ้จง้ขัน้ตอนกำรจบัสลำกกรณีผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่
มผีูส้มคัรไดร้บัคะแนนเลอืกตัง้เท่ำกนัตำมขอ้ ๑๙๙ 

(๔) จดัเตรยีมสถำนที่นับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ จดัท ำบญัชคีวบคุมกำรเบกิจ่ำย
บตัรเลอืกตัง้ จดัหำวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ เช่น หบีบตัรเลอืกตัง้ 
ภำชนะใส่บตัรเลอืกตัง้ แบบขดีคะแนนเลอืกตัง้ แบบพมิพ ์ถุงบรรจุบตัรเลอืกตัง้ เป็นต้น 
ให้มีจ ำนวนเพียงพอส ำหรบัคณะกรรมกำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่ทุกชุด และอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ 

ผู้สมคัรหรอืตวัแทนผูส้มคัรตำมวรรคหนึ่ง (๓) ต้องอยู่ในทีท่ี่ซึ่งคณะกรรมกำร
นับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่จดัไว้ เพื่อร่วมสงัเกตกำรณ์และตรวจสอบกำรนับคะแนนเลอืกตัง้
ใหม่ ณ สถำนทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ โดยหำ้มมใิหต้วัแทนผูส้มคัรจบัต้องบตัรเลอืกตัง้
หรือกล่ำวตอบโต้กับกรรมกำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่หรือโต้เถียงระหว่ำงกนัเองโดย
ประกำรทีเ่ป็นอุปสรรคแก่กำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ทีก่ ำลงัด ำเนินอยู่  

ในกรณีที่มกีำรฝ่ำฝืนตำมวรรคสอง ให้คณะกรรมกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่
ตักเตือน และหำกยงัฝ่ำฝืนอีกให้คณะกรรมกำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่มอี ำนำจสัง่ให้
ผูส้มคัรหรอืตวัแทนผูส้มคัรออกไปจำกสถำนทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ และใหบ้นัทกึไวใ้น
รำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ใหม่ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓ โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๙๒  ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัอบรมแก่คณะกรรมกำรนับ
คะแนนเลอืกตัง้ใหม่ เพื่อทรำบแนวทำงกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ 

 

ข้อ ๑๙๓  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ประชำสมัพนัธก์ำรนับคะแนน เลอืกตัง้ใหม่ใหผู้ส้มคัรและประชำชนในหน่วยเลอืกตัง้หรอื
ในเขตเลอืกตัง้ทีม่กีำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ไดท้รำบโดยทัว่กนั 
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๔๙๙ 

ขอ้ ๑๙๔  ก่อนวนันับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เบกิหบีบตัรเลอืกตัง้ของหน่วยเลอืกตัง้หรอืเขตเลอืกตัง้ทีจ่ะมี
กำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่จำกสถำนที่เก็บรักษำมำอยู่ในควำมควบคุมดูแลของ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ณ สถำนทีท่ีค่ณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดและใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรเก็บ
รกัษำหบีบตัรเลอืกตัง้ระหว่ำงรอกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่โดยใหจ้ดัท ำบญัชคีวบคุมกำร
เบกิจ่ำยบตัรเลอืกตัง้ดว้ย 

เพื่อประโยชน์ในกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ กำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยใน
กำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
อำจแต่งตัง้คณะบุคคลหรอืบุคคลใดเป็นผูช้่วยเหลอืในกำรปฏบิตังิำนได้ 

 

ขอ้ ๑๙๕  ในวนันับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ใหด้ ำเนินกำร ดงันี้ 
(๑) ก่อนถึงเวลำนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยน ำหบีบตัรเลอืกตัง้ทีบ่รรจุถุงใส่บตัร
เลอืกตัง้มำยงัสถำนทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ แล้วด ำเนินกำรเปิดหบีบตัรเลอืกตัง้เพื่อน ำ
ถุงใส่บัตรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นทัง้หมดออกมำจดัเตรียม
ส ำหรับจ่ำยให้คณะกรรมกำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่แต่ละชุด  ตำมบัญชีควบคุมกำร
เบกิจ่ำยบตัรเลอืกตัง้ 

(๒) เมื่อถึงเวลำนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ให้คณะกรรมกำรนับคะแนนเลอืกตัง้
ใหม่แต่ละชุดส่งตวัแทนอย่ำงน้อยชดุละสองคน เบกิถุงใส่บตัรเลอืกตัง้แต่ละหน่วยเลอืกตัง้
จำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วให้น ำมำนับ
จ ำนวนบตัรเลือกตัง้ว่ำถูกต้องครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในแบบบนัทึกข้อมูลจ ำนวนบัตร
เลือกตัง้ส ำหรบักำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่น (ส.ถ. ๕/๑๖) หรือแบบบนัทึกข้อมูล
จ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ส ำหรบักำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ (ผ.ถ. ๕/๑๖) หรอืไม่ แลว้บนัทกึ
ผลกำรนับจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ไวใ้นแบบรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. 
๕/๓) โดยอนุโลม จำกนัน้ใหค้ละบตัรเลอืกตัง้ทัง้บตัรด ีบตัรเสยี และบตัรไม่เลอืกผูส้มคัร
ผูใ้ด ใส่ในหบีบตัรเลอืกตัง้เปล่ำทีเ่ตรยีมไว ้

(๓) ให้คณะกรรมกำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่แต่ละชุด ด ำเนินกำรนับบัตร
เลอืกตัง้เป็นคะแนนตำมควำมในหมวด ๙ กำรนับคะแนนเลอืกตัง้โดยอนุโลม 
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๕๐๐ 

(๔) เมื่อนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่เสรจ็แล้ว ใหค้ณะกรรมกำรนับคะแนนเลอืกตัง้
ใหม่แต่ละชุดด ำเนินกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอื
ผู้บริหำรท้องถิ่นใหม่ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น) จ ำนวนสำมชุด แล้วด ำเนินกำรปิด
ประกำศ ณ สถำนที่นับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่หนึ่งชุด ใส่ในถุงวสัดุใส (ชัน้นอก) ซึ่งบรรจุ
บตัรเลอืกตัง้ทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่แล้วหนึ่งชุด และส่งใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยหนึ่งชุด 

(๕) ใหค้ณะกรรมกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ บนัทกึขอ้มลูจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ที่
นับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๖ โดยอนุโลม และใส่ลงในถุงวสัดุใส 
(ชัน้นอก) ซึง่บรรจุบตัรเลอืกตัง้ทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่จ ำนวนหนึ่งชุด 

(๖) ส่งถุงวสัดุใสซึ่งบรรจุบตัรเลอืกตัง้ที่ผ่ำนกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ซึ่งได้
ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้วพร้อมใบขดีคะแนนเลือกตัง้ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อเกบ็รกัษำ 

(๗) กำรด ำเนินกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ทุกหน่วยเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ทีม่ ี
กำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ให้ด ำเนินกำรตำม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) จนครบของทุก
หน่วยเลอืกตัง้ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้สัง่ให้มกีำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่เฉพำะ
หน่วยเลอืกตัง้ ใหถ้อืปฏบิตัติำมขัน้ตอนขำ้งตน้โดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๙๖  เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รบัรำยงำนผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่จำกคณะกรรมกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่
แล้ว ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท ำประกำศผล
กำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ (น) จ ำนวนสำมชดุ เพื่อปิดประกำศ 
ณ สถำนทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่จ ำนวนหนึ่งชุด จดัส่งพรอ้มรำยงำนผลกำรนับคะแนน
เลอืกตัง้ใหม่ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น) ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
จงัหวดัหนึ่งชุด และเกบ็รกัษำไว ้ณ ทีท่ ำกำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หนึ่งชุด 

 

ข้อ ๑๙๗  กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้สัง่นับคะแนนเลือกตัง้ใหม่ก่อน
ประกำศผลกำรเลอืกตัง้และผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัไดร้บัรำยงำนผลกำร
นับคะแนนเลือกตัง้ใหม่ตำมแบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น) และประกำศผลกำรนับคะแนน
เลอืกตัง้ใหม่ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ (น) จำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กร



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๐๑ 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่แล้ว ถ้ำไม่มผีูใ้ดคดัคำ้นและผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั
เห็นว่ำกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่เป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรมให้ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัรำยงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเร็ว เพื่อประกำศผลกำร
เลอืกตัง้ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๙๘  กรณีคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้สัง่เปิดหบีบตัรและนับคะแนนเลอืกตัง้
ใหม่ภำยหลงัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ และผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัไดร้บั
รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น) และประกำศผลกำร
นับคะแนนเลือกตัง้ใหม่ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ (น) จำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แล้ว ถ้ำไม่มผีูใ้ดคดัคำ้นและผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจังหวัดเห็นว่ำกำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัรำยงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ ดงันี้  

(๑) กรณีผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ไม่เปลี่ยนแปลงผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้ให้
รำยงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เพื่อทรำบผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ 

(๒) กรณีผลกำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่เปลี่ยนแปลงผู้ได้รบักำรเลือกตัง้  ให้
ร ำยงำนคณะกรรมกำรกำร เลือกตั ้ง เพื่ อประกำศผลกำร เลือกตั ้งตำมแบบ  
ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ (น)  

 

ขอ้ ๑๙๙  กรณีผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ปรำกฏว่ำมผีูส้มคัรไดร้บัคะแนน
เลือกตัง้เท่ำกันอนัเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถเรียงล ำดบัผู้ได้รบัเลือกตัง้ได้ ให้ผู้สมคัรที่ได้
คะแนนเลือกตัง้เท่ำกันจบัสลำกตำมควำมในหมวด ๑๑ วิธีกำรจบัสลำกกรณีผู้สมัคร
สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรทอ้งถิ่นได้คะแนนเลอืกตัง้มำกที่สุดเท่ำกนัโดยอนุโลม 
และใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด ำเนินกำรจบัสลำก
ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในวนัทีก่ ำหนดใหเ้ป็นวนันับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ 

 

ขอ้ ๒๐๐  กำรคดัค้ำนกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๗๒ ขอ้ 
๑๗๓ และขอ้ ๑๗๔ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

 

ข้อ ๒๐๑  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และผูท้ี่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้
ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่  ได้รับค่ำตอบแทนตำมอัตรำบญัชี
ค่ำตอบแทนทำ้ยระเบยีบนี้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๐๒ 

หมวด ๑๔ 

กำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่ และเลอืกตัง้ใหม ่

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรออกเสยีงลงคะแนนใหม ่

   
 

ข้อ ๒๐๒  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้สัง่ยกเลิกกำรเลือกตัง้ของหน่วย
เลือกตัง้ใดและสัง่ให้มีกำรออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตัง้นัน้  เมื่อมีเหตุ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มีบัตรเลือกตัง้ช ำรุดหรือสูญหำย หรือกำรนับคะแนนเลือกตัง้ต่อไปจะ
ก่อใหเ้กดิควำมไม่สุจรติหรอืเทีย่งธรรมตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒) มบีตัรเสยีเป็นบตัรปลอมและมไิดม้หีลกัฐำนอนัแสดงไดว้่ำบตัรปลอมทีพ่บ
นัน้มใิช่เป็นวธิกีำรในกำรทุจรติกำรเลอืกตัง้หรอืท ำใหก้ำรเลอืกตัง้ไม่สุจรติหรอืไม่เทีย่ง
ธรรมตำมมำตรำ ๑๐๔ แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำร
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๓) ผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ปรำกฏว่ำจ ำนวนผูม้ำใชส้ทิธเิลอืกตัง้ไม่ตรงกบั
จ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ที่ใช้ออกเสยีงลงคะแนนตำมมำตรำ ๑๐๕ แห่งพระรำชบญัญตัิกำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ขอ้ ๒๐๓  เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มีค ำสัง่ให้มกีำรออกเสยีงลงคะแนน
ใหม่ในหน่วยเลอืกตัง้ใด ใหด้ ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑) ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รบักำรแต่งตัง้ไว้ใน
ครำวทีม่กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ครัง้หลงัสุดปฏบิตัหิน้ำทีใ่น
กำรออกเสียงลงคะแนนใหม่ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้เห็นสมควร
เปลี่ยนแปลงเพื่อควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง ควำมซื่อสตัย์สุจรติ ควำมเหมำะสม หรอื
ควำมจ ำเป็น ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แต่งตัง้ตำมขอ้ ๒๗ และขอ้ ๔๐ โดยอนุโลม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๐๓ 

(๒) ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้และเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยั
ประจ ำที่เลือกตัง้ที่ได้รบักำรแต่งตัง้ไว้ในครำวที่มกีำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ครัง้หลงัสุดปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไป เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เหน็สมควรเปลีย่นแปลงเพื่อควำมเหมำะสมหรอืควำม
จ ำเป็นก็กระท ำได้ และให้น ำควำมในหมวด ๓ เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลอืกตัง้มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

(๓) ให้ใช้ประกำศก ำหนดหน่วยเลือกตัง้และที่เลือกตัง้ชุดที่ได้ประกำศไว้ใน
ครำวทีม่กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ครัง้หลงัสุด 

(๔) ให้ใช้ประกำศบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในครำวทีม่กีำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่นครัง้หลงัสุด ยกเว้นกรณีไม่มปีระกำศบญัชรีำยชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตัง้เหลืออยู่หรือช ำรุด ให้จดัท ำประกำศบญัชีรำยชื่อผู้มสีิทธเิลือกตัง้ใหม่ให้
เพยีงพอส ำหรบักำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่ 

(๕) ใหข้ยำยระยะเวลำในกำรแจง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลือกตัง้ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่หรอืผู้บรหิำรท้องถิน่ตำมขอ้ ๖๑ โดยให้ผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้สำมำรถแจง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ไดต้ัง้แต่วนัทีม่กีำรประกำศให้มกีำร
ออกเสยีงลงคะแนนใหม่จนถงึระยะเวลำภำยในเจด็วนันับแต่วนัออกเสยีงลงคะแนนใหม่ 

(๖) กรณีผู้สมคัรในเขตเลือกตัง้ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้สัง่ให้มกีำรออก
เสยีงลงคะแนนใหม่ประสงคจ์ะส่งตวัแทนผูส้มคัรไปประจ ำ ณ ทีเ่ลอืกตัง้ เพื่อสงัเกตกำรณ์
กำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่และกำรนับคะแนน ให้ยื่นหนังสอืแต่งตัง้ตวัแทนผูส้มคัรต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก่อนวนัออกเสยีงลงคะแนน
ใหม่ไม่น้อยกว่ำหำ้วนั 

 

ขอ้ ๒๐๔  กำรด ำเนินกำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่ให้น ำควำมในหมวด ๘ กำร
ด ำเนินกำรเลอืกตัง้ และหมวด ๙ กำรนับคะแนนเลอืกตัง้มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๐๕  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ประชำสัมพันธ์กำรออกเสียงลงคะแนนใหม่ให้
ประชำชนในหน่วยเลอืกตัง้ทีม่กีำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่ไดท้รำบโดยทัว่กนั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๐๔ 

ส่วนที ่๒ 

กำรเลอืกตัง้ใหม ่

   
 

ขอ้ ๒๐๖  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้
ใหม่และด ำเนินกำรใหม้กีำรรบัสมคัรเลอืกตัง้ใหม่ในเขตเลอืกตัง้ใด เมื่อมกีรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีไม่มผีูส้มคัรไดค้ะแนนมำกกว่ำคะแนนเสยีงที่ไม่เลอืกผูใ้ดตำมมำตรำ 
๑๑๐ แห่งพระรำชบญัญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

(๒) กรณีผู้สมคัรได้รบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้น้อยกว่ำร้อยละสบิของจ ำนวนผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้ หรอืไม่มำกกว่ำคะแนนเสยีงที่ไม่เลอืกผู้ใดตำมมำตรำ 
๑๑๑ แห่งพระรำชบญัญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

กรณีที่ต้องด ำเนินกำรเลอืกตัง้ใหม่ตำมวรรคหนึ่งให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจงัหวดัประกำศก ำหนดวนัเลอืกตัง้ใหม่ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีม่เีหตุทีต่้องจดั
ใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ 

 

ขอ้ ๒๐๗  เมื่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้
ใหม่ ใหน้ ำควำมในส่วนที ่๑ กำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่มำใชบ้งัคบักบัผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ และเจ้ำหน้ำที่รกัษำควำม
ปลอดภัยประจ ำที่เลือกตัง้ กำรประกำศก ำหนดหน่วยเลือกตัง้ และที่เลือกตัง้ กำรส่ง
ตวัแทนผูส้มคัรไปประจ ำ ณ ทีเ่ลอืกตัง้ กำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้และกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ 
โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๐๘  ใหย้่นระยะเวลำกำรประกำศบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตำมขอ้ ๗๑ 
ส ำหรบักำรเลอืกตัง้ใหม่ ก่อนวนัเลอืกตัง้ใหม่ไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนั 

 

ขอ้ ๒๐๙  ใหย้่นระยะเวลำกำรแจง้รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไปยงัเจำ้บ้ำนตำมขอ้ 
๗๔ โดยใหม้รีะยะเวลำกำรแจง้รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ก่อนวนัเลอืกตัง้ใหม่ไม่น้อยกว่ำสบิ
วนั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๐๕ 

ขอ้ ๒๑๐  ใหย้่นระยะเวลำกำรขอเพิม่ชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้หรอืกำรถอนชื่อผูไ้ม่มี
สทิธเิลอืกตัง้ตำมขอ้ ๗๗ และขอ้ ๘๔ โดยใหม้รีะยะเวลำกำรขอเพิม่ชื่อหรอืถอนชื่อก่อน
วนัเลอืกตัง้ใหม่ไม่น้อยกว่ำหำ้วนั  

 

ขอ้ ๒๑๑  ให้ย่นระยะเวลำกำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้โดยสำมำรถก ำหนดวนัรบั
สมคัรน้อยกว่ำหำ้วนัได ้

 

ขอ้ ๒๑๒  ใหย้่นระยะเวลำในกำรประกำศรำยชื่อผู้สมคัรตำมขอ้ ๙๗ โดยใหม้ี
ระยะเวลำในกำรประกำศบญัชรีำยชื่อผู้สมคัรให้เสรจ็สิน้ภำยในสำมวนันับแต่วนัปิดกำร
รบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

 

ขอ้ ๒๑๓  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงำน ที่เกี่ยวขอ้ง ประชำสมัพนัธ์กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่หรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ใหม่ใหป้ระชำชนในเขตเลอืกตัง้ทีม่กีำรเลอืกตัง้ใหม่ไดท้รำบโดยทัว่กนั 

 

หมวด ๑๕ 

กำรคดัคำ้นกำรเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๒๑๔  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ หรอืผูส้มคัร มสีทิธยิื่นคดัคำ้นต่อคณะกรรมกำรกำร
เลือกตัง้ว่ำกำรเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้ที่ตนมีสิทธิเลือกตัง้  หรือที่ตนสมคัรรบัเลือกตัง้
แล้วแต่กรณี มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ผูม้สีทิธยิื่น
คดัคำ้นกำรเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่งอำจยื่นคดัคำ้นไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้
จนถงึสำมสบิวนันับแต่วนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ เวน้แต่ 

(๑) กำรคดัคำ้นเพรำะเหตุตำมมำตรำ ๖๐ หรอืมำตรำ ๖๒ แห่งพระรำชบญัญตัิ
กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ยื่นได้ตัง้แต่วนั
เลอืกตัง้จนถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

(๒) กำรคัดค้ำนเกี่ยวกับกำรนับคะแนนให้คัดค้ำนในระหว่ำงเวลำที่ยังนับ
คะแนนไม่แลว้เสรจ็หรอืในกรณีคดัคำ้นกำรรวมคะแนน ใหค้ดัคำ้นก่อนประกำศผลกำรนับ
คะแนนทีห่น่วยเลอืกตัง้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๐๖ 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ได้รับค ำคัดค้ำนกำรเลือกตัง้ให้ด ำเนินกำร
สบืสวนหรอืไต่สวนเพื่อหำขอ้เทจ็จรงิโดยพลนั ตำมระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำ
ดว้ยกำรสบืสวน กำรไต่สวน และกำรวนิิจฉยัชีข้ำด 

 

หมวด ๑๖ 

กำรเกบ็รกัษำ กำรท ำลำยบตัรเลอืกตัง้และเอกสำรทีเ่กีย่วกบักำรเลอืกตัง้ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรเกบ็รกัษำ 

   
 

ขอ้ ๒๑๕  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรขึ้นอย่ำงน้อยหนึ่งคณะจำกพนักงำนส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ประธำน
กรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรอีกไม่น้อยกว่ำสองคน เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและ
รบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรเกบ็รกัษำ และเอกสำรทีเ่กี่ยวกบักำรเลอืกตัง้หลงัจำกสิน้สุดกำร
นับคะแนนเลอืกตัง้ 

 

ข้อ ๒๑๖  เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบกำรใช้สิทธเิลือกตัง้  และเพื่อควำม
รวดเร็วในกำรจดัท ำบญัชีรำยชื่อผู้ถูกจ ำกัดสิทธิเนื่องจำกไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้  หำก
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบับญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธิ
เลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ตำมขอ้ ๑๗๐ เมื่อใดแล้วให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัท ำส ำเนำบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธิ เลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) 
ชุดหมำยเหตุกำรณ์ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้เก็บรกัษำไวท้ีท่ ำกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัประกำศผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ของ
แต่ละเขตเลอืกตัง้ พร้อมทัง้ส่งบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้  (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดหมำย
เหตุกำรณ์ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ ให้นำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ 
เพื่อด ำเนินกำรในกำรตรวจสอบกำรใชส้ทิธเิลอืกตัง้ตำมขอ้ ๖๓ และจดัท ำบญัชรีำยชื่อผู้
ถูกจ ำกดัสทิธติำมขอ้ ๖๖ และเมื่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ด ำเนินกำร
จดัท ำบญัช ีรำยชื่อถูกจ ำกดัสทิธแิล้ว ใหส่้งบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) 
ไปยงัผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเป็นผูเ้กบ็รกัษำต่อไป 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๐๗ 

กำรเก็บรักษำเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเลือกตัง้นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้เป็นไปตำมระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ว่ำด้วยกำรเก็บรกัษำและ
ท ำลำยเอกสำรโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรท ำลำยบตัรเลอืกตัง้และเอกสำรทีเ่กีย่วกบักำรเลอืกตัง้ 

   
 

ขอ้ ๒๑๗  บตัรเลอืกตัง้ทีจ่ะท ำลำยไดต้ำมระเบยีบนี้ ไดแ้ก่ 
(๑) บตัรเลอืกตัง้ทีใ่ชใ้นกำรออกเสยีงลงคะแนนแลว้ 
(๒) บตัรเลอืกตัง้ทีเ่หลอืเตม็เล่ม 
กรณีต้นขัว้ของบัตรเลือกตัง้ที่ใช้ในกำรออกเสียงลงคะแนนแล้ว  และบัตร

เลอืกตัง้ที่เหลอืไม่เต็มเล่มให้มรีะยะเวลำกำรเก็บรกัษำตำมระเบยีบคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเกบ็รกัษำและท ำลำยเอกสำรโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๑๘  บตัรเลอืกตัง้ทีจ่ะท ำลำยได ้ตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
เงือ่นไข ดงันี้ 

(๑) เป็นบตัรเลอืกตัง้ทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศผลกำรเลอืกตัง้แล้ว 
เป็นระยะเวลำเกนิหนึ่งปีนับแต่วนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ และ 

(๒) เป็นบตัรเลอืกตัง้ที่ไม่มกีรณีร้องคดัค้ำนในควำมผดิเกี่ยวกบับตัรเลอืกตัง้
หรอืมแีต่เรื่องรอ้งคดัคำ้นนัน้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ศำลอุทธรณ์หรอืศำลอุทธรณ์ภำค 
แลว้แต่กรณีวนิิจฉยัแลว้เสรจ็ และ 

(๓) เป็นบัตรเลือกตัง้ที่ไม่มีกำรฟ้องคดีอำญำ คดีแพ่ง หรือคดีปกครองใน
ควำมผดิเกี่ยวกบับตัรเลอืกตัง้หรอืเอกสำรเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้ กำรออกเสยีงลงคะแนน 
กำรนับคะแนนเลือกตัง้ค้ำงกำรพิจำรณำหรือมีกรณีกำรฟ้องคดีต่อศำลในควำมผิด
ดงักล่ำวแต่คดถีงึทีสุ่ดแลว้ 

ให้มีกำรตรวจสอบหลกัเกณฑ์และเงื่อนไข (๑) (๒) และ (๓) ทัง้ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และส ำนักงำน ทัง้นี้ ส ำนักงำนอำจด ำเนินกำร
ตรวจสอบบัตรเลือกตัง้ที่มีลักษณะตำม (๑) (๒) และ (๓) แล้วแจ้งให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัแจ้งหวัหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นทรำบเพื่อ
ด ำเนินกำรท ำลำยบตัรเลอืกตัง้กไ็ด ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๐๘ 

ข้อ ๒๑๙  ให้หวัหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมกำรท ำลำยบตัร
เลือกตัง้ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสี่คน ซึ่ง
แต่งตัง้จำกข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น โดยให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน
ทอ้งถิน่คนหนึ่งเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ ใหก้รรมกำรทีม่ำประชุมเลอืก
กรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำทีป่ระธำนกรรมกำร มตขิองคณะกรรมกำรท ำลำยบตัรเลอืกตัง้
ใหถ้อืเสยีงขำ้งมำกถำ้กรรมกำรผูใ้ดไม่เหน็ดว้ยให้ท ำบนัทกึควำมเหน็แยง้ไว ้

 

ขอ้ ๒๒๐  คณะกรรมกำรท ำลำยบตัรเลอืกตัง้ตำมขอ้ ๒๑๙ มหีน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) จดัท ำรำยละเอียดและรำยงำนขอ้เท็จจริงพร้อมทัง้ควำมเห็น และวธิกีำร

ท ำลำย เสนอขออนุมตัทิ ำลำยบตัรเลอืกตัง้ 
(๒) เสนอรำยงำนตำม (๑) ต่อหวัหน้ำพนักงำนส่วนทอ้งถิน่เพื่อพจิำรณำ 
(๓) ควบคุมกำรท ำลำยบตัรเลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหท้ ำลำยแลว้ 

 

ขอ้ ๒๒๑  เมื่อหวัหน้ำพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัรำยงำนตำมขอ้ ๒๒๐ แลว้ ให้
พจิำรณำด ำเนินกำรตรวจสอบตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ ำหนดตำมขอ้ ๒๑๘ ในส่วน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำรำยละเอียด รำยงำนข้อเท็จจริงพร้อม
ควำมเห็นและวธิกีำรท ำลำยเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจงัหวดั  

 

ขอ้ ๒๒๒  เมื่อผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั
ได้รับรำยงำนจำกหวัหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมข้อ ๒๒๑ แล้วให้ตรวจสอบตำม
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขตำมขอ้ ๒๑๘  หำกเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขใหเ้สนอ
เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำย เพื่อพจิำรณำอนุมตัิกำร
ท ำลำยบตัรเลอืกตัง้ 

 

ขอ้ ๒๒๓  เมื่อเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำย
ได้รบัรำยงำนตำมขอ้ ๒๒๒ แล้ว ให้ส่วนงำนที่เกี่ยวขอ้งตรวจสอบตำมหลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขตำมข้อ ๒๑๘ โดยเร็ว กรณีตรวจสอบแล้วบัตรเลือกตัง้ดังกล่ำวเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เสนอเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยเพื่อพจิำรณำอนุมตัิท ำลำยบตัรเลอืกตัง้แล้วแจง้ผลกำรพจิำรณำอนุมตัิท ำลำย



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๐๙ 

บตัรเลือกตัง้ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทรำบ 
เพื่อแจง้ใหห้วัหน้ำพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ทรำบและด ำเนินกำรท ำลำยบตัรเลอืกตัง้ 

กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำบตัรเลือกตัง้ดงักล่ำวไม่เขำ้หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข
ตำมข้อ ๒๑๘ ให้แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัทรำบ เพื่อแจ้งให้หวัหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นเก็บรักษำบตัร
เลอืกตัง้ไวก้่อนจนกว่ำจะไดร้บัแจง้กำรอนุมตัใิห้ท ำลำยบตัรเลอืกตัง้ได ้

 

ขอ้ ๒๒๔  ใหค้ณะกรรมกำรท ำลำยบตัรเลอืกตัง้ด ำเนินกำรท ำลำยบตัรเลอืกตัง้
ให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวนันับแต่วนัที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้หรอืผู้ที่
ไดร้บัมอบหมำยอนุมตัใิหท้ ำลำยบตัรเลอืกตัง้ และใหม้กีำรควบคุมดูแลโดยเคร่งครดัเพื่อ
ไม่ใหบ้ตัรเลอืกตัง้สำมำรถถูกน ำออกไปสู่ภำยนอกไดห้รอืมผีู้น ำไปใชใ้นทำงทีม่ชิอบและ
เมื่อด ำเนินกำรท ำลำยบัตรเลือกตัง้เสร็จสิ้นแล้วให้จดัท ำรำยงำนผลกำรท ำลำยบตัร
เลือกตัง้เสนอต่อหวัหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่น เพื่อรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัและเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทรำบ
ตำมล ำดบั 

 

ขอ้ ๒๒๕  ใหด้ ำเนินกำรท ำลำยบตัรเลอืกตัง้โดยวธิกีำรใด ๆ ตำมที่ได้รบักำร
อนุมตั ิโดยวธิกีำรท ำลำยนัน้ใหค้ ำนึงถงึควำมปลอดภยัต่อบุคคล ทรพัย์สนิของผูอ้ื่น หรอื
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มดว้ย และจะตอ้งท ำใหบ้ตัรเลอืกตัง้ถูกท ำลำยจนสิน้สภำพและไม่
สำมำรถน ำมำใชไ้ดอ้กี 

 

ขอ้ ๒๒๖  ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ด้ด ำเนินกำรท ำลำยบตัรเลอืกตัง้ตำมขอ้ 
๒๒๔ ใหห้วัหน้ำพนักงำนส่วนทอ้งถิน่รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัเพื่อรำยงำนเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทรำบต่อไป 

 

ขอ้ ๒๒๗  เอกสำรประกอบหรอืเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งอื่นใดที่ไม่ได้ก ำหนดไวใ้น
ระเบียบนี้  ให้เก็บรักษำและท ำลำยเอกสำรดังกล่ำวตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเกบ็รกัษำและกำรท ำลำยเอกสำร 

 

หมวด ๑๗ 

ตวัอย่ำงบตัรเลอืกตัง้ หบีบตัรเลอืกตัง้ แผนผงัทีเ่ลอืกตัง้ และแบบพมิพท์ีใ่ชใ้น 
กำรเลอืกตัง้ 

   
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๐ 

ขอ้ ๒๒๘  ตวัอย่ำงบตัรเลอืกตัง้ หบีบตัรเลอืกตัง้ แผนผงัที่เลอืกตัง้ และแบบ
พมิพท์ีใ่ชใ้นกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปตำมตวัอย่ำง
และแบบพมิพท์ำ้ยระเบยีบนี้โดยอนุโลม 

 

หมวด ๑๘ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ขอ้ ๒๒๙  ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศให้มกีำรเลือกตัง้ตำม
มำตรำ ๑๔๒ แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผู้บรหิำรทอ้งถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว้ ใหด้ ำเนินกำรจดักำรเลอืกตัง้ตำมระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๒๓๐  ในกำรเลอืกตัง้ครัง้แรกภำยหลงัพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวัดประกำศก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลอืกตัง้ของผู้สมคัรก่อนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศให้มกีำรเลอืกตัง้  ตำมแบบ 
ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 

กำรค ำนวณค่ำใชจ้่ำยของผูส้มคัร ใหค้ ำนวณค่ำใชจ้่ำยของผูส้มคัรที่ใชจ้่ำยไป
ตัง้แต่วนัทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้จนถงึวนัเลอืกตัง้ 

 

ข้อ ๒๓๑  ภำยหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคบัให้หวัหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเป็นคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
โดยให้ด ำ เนินกำรตำมหมวด ๓ เจ้ำพนักงำนผู้ด ำ เนินกำรเลือกตัง้  ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้พจิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ตำมขอ้ ๒๒๙ 

 

ประกำศ ณ วนัที ่๙ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อทิธพิร บญุประคอง 

ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๑ 

บญัชีอตัราค่าตอบแทนบุคคลท่ีได้รบัแต่งตัง้ให้ปฏิบติัหน้าท่ีในการเลือกตัง้ 

สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 

หมายเหตุ 

๑. บุคคลล ำดับที่ ๑ - ๕ ซึ่งได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน กรณีในเดือนใด
ปฏิบตัิงำนไม่ครบเดอืน หรอื ๓๐ วนั ให้คดิค่ำตอบแทนเป็นรำยวนั และบุคคลใดไดร้บั
แต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรเลอืกตัง้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดทอ้งถิน่หนึ่งใน



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๒ 

ครำวเดียวกนัหลำยต ำแหน่งให้ได้รบัค่ำตอบแทนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้
เพยีงต ำแหน่งเดยีว  

๒. บุคคลล ำดบัที ่๔ -๕ ใหม้สีทิธไิดร้บัค่ำตอบแทน ตัง้แต่วนัทีป่ระกำศใหม้กีำร
เลอืกตัง้จนถงึวนัเลอืกตัง้ 

๓. บุคคลล ำดบัที ่๖ – ๙ หำกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดมคีวำมจ ำเป็นต้อง
แต่งตัง้บุคคลใดให้ปฏิบตัิหน้ำที่หลำยต ำแหน่งหรือหลำยหน้ำที่ในกำรเลือกตัง้ครำว
เดยีวกนัใหบุ้คคลนัน้มสีทิธไิดร้บัค่ำตอบแทนไดทุ้กต ำแหน่งหรอืทุกหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีกำรปฏบิตังิำนในช่วงเวลำทีแ่ตกต่ำงกนัหรอืไม่ซ ้ำซอ้นในวนัหรอืเวลำ
เดยีวกนั 

๔. บุคคลล ำดบัที ่๗ – ๙ ทีอ่ยู่ในทอ้งทีห่่ำงไกลซึง่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งพกัคำ้งเพื่อ
รบัวสัดุอุปกรณ์หรอืต้องส่งผลคะแนนในวนัเลอืกตัง้ให้มสีทิธไิด้รบัค่ำเช่ำที่พกัในอตัรำ
เท่ำทีจ่่ำยจรงิ แต่ไม่เกนิอตัรำทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก ำหนด 

กรณีที่ปฏิบตัิหน้ำที่ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้แก่ จังหวดัยะลำ 
จงัหวดัปัตตำนี จงัหวดันรำธวิำส และจงัหวดัสงขลำ(เฉพำะอ ำเภอจะนะ อ ำเภอเทพำ 
อ ำเภอสะบ้ำยอ้ย และอ ำเภอนำทว)ี ใหเ้พิม่ค่ำตอบแทนส ำหรบักำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่สีย่งภยั
ในวันอบรมวันรับวัสดุอุปกรณ์กำรเลือกตัง้ และวันเลือกตัง้/วันออกเสียงลงคะแนน  
ในอตัรำไม่เกนิสองเท่ำ ตำมทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก ำหนด 

๕ กำรพจิำรณำแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะบุคคล เพื่อช่วยเหลอืกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ขอควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 

๖. กรณีมกีำรสัง่ใหน้ับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ใหค้ณะกรรมกำรนับคะแนนเลอืกตัง้
ใหม่ไดร้บัค่ำตอบแทนในอตัรำเดยีวกนักบัค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้
ในวนัอบรม และวนัเลอืกตัง้ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๓ 

บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมการสมคัรรบัเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

ว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๔ 

ตวัอยา่งแผนผงัท่ีเลือกตัง้ 

แบบท่ี ๑ 

 
 

อธบิำยประกอบแผนผงั 

 

๑. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ ผู้มี
หน้ำทีต่รวจบญัชรีำยชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
และรบักำรแสดงตน 

๒. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ ผู้มี
หน้ำทีม่อบบตัรเลอืกตัง้ 

๓. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ ผู้มี
หน้ำทีค่วบคุมคหูำออกเสยีงลงคะแนน 

๔. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ 
ผูม้หีน้ำทีค่วบคุมหบีบตัรเลอืกตัง้ 

๕. เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยั 

๖. ตวัแทนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 

๗. คูหำออกเสียงลงคะแนนอย่ ำง 
น้อย๓ คูหำ วำงห่ำงกันตำมควำม
เหมำะสม และควรวำงห่ำงจำกฝำผนัง
หรอืฉำกทบึ ไม่น้อยกว่ำ ๑ เมตร 

๘. ทีว่ำงหบีบตัรเลอืกตัง้ 

๙. ป้ำยปิดประกำศ 

๑๐. ป้ำยบอกทีเ่ลอืกตัง้ 

๑๑. ฝำผนังหรอืฉำกทบึกัน้ สูงไม่น้อย
กว่ำ ๑.๕ เมตร 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๕ 

ตวัอยา่งแผนผงัท่ีเลือกตัง้ 

แบบท่ี ๒ 

 
 

อธบิำยประกอบแผนผงั 

 

๑. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้  
ผู้มีหน้ำที่ตรวจบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้และรบักำรแสดงตน 

๒. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้  
ผู้ มี ห น้ ำ ที่ ค ว บคุ ม คู ห ำ อ อก เ สีย ง
ลงคะแนน 

๔. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้  
ผูม้หีน้ำทีค่วบคุมหบีบตัรเลอืกตัง้ 

๕. เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยั 

๖. ตวัแทนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 

๗. คูหำออกเสียงลงคะแนนอย่ำงน้อย 
๓ คูหำ วำงห่ำงกนัตำมควำมเหมำะสม 
และควรวำงห่ำงจำกฝำผนังหรอืฉำกทบึ 
ไม่น้อยกว่ำ ๑ เมตร 

๘. ทีว่ำงหบีบตัรเลอืกตัง้ 

๙. ป้ำยปิดประกำศ 

๑๐. ป้ำยบอกทีเ่ลอืกตัง้ 

๑๑. ฝำผนัง หรอื ฉำกทบึกัน้ สงูไม่น้อย
กว่ำ ๑.๕ เมตร

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๖ 

 
 
 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๗ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๘ 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๙ 

 

 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๒๐ 

ตวัอยา่ง 
แบบหีบบตัรเลือกตัง้ 

(แบบท่ี ๑) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ก. – ช่องใส่บตัรเลือกตัง้ 

ข. – กญุแจหรืออปุกรณ์อ่ืนแทนกญุแจ 

ค. – วสัดท่ีุสามารถมองเหน็ภายในหีบบตัรเลือกตัง้ 

ง. – หสู าหรบัยกหีบบตัรเลือกตัง้ 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๒๑ 

ตวัอยา่ง 
แบบหีบบตัรเลือกตัง้ 

(แบบท่ี ๒) 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ก. – ช่องใส่บตัรเลือกตัง้ 

ข. – กญุแจหรืออปุกรณ์อ่ืนแทนกญุแจ 

ค. – วสัดท่ีุสามารถมองเหน็ภายในหีบบตัรเลือกตัง้ 

ง. – หสู าหรบัยกหีบบตัรเลือกตัง้ 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๒๒ 

ตวัอยา่ง 
แบบหีบบตัรเลือกตัง้ 

(แบบท่ี ๓) 
 

 
 
 

หมายเหตุ   ก. – ช่องใส่บตัรเลือกตัง้ 
ข. – ใส่สายรดั 
ค. – วสัดท่ีุสามารถมองเหน็ภายในหีบบตัรเลือกตัง้ 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๒๓ 

ตวัอยา่ง 

แบบหีบบตัรเลือกตัง้ 

(แบบท่ี ๔) 
 
 
 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ   ก. – ฝาปิดหีบบตัรเลือกตัง้ 

ข. – สายรดั ๔ เส้น 

ค. – ช่องใส่บตัรเลือกตัง้ 

ง. – วสัดท่ีุสามารถมองเหน็ภายในหีบบตัรเลือกตัง้ 

จ.  – ตราสัญลักษณ์ส า นักงานคณะกรรมการการ 
เลือกตัง้ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๒๔ 

ก าหนดหมายเลขแบบพิมพ ์

 

ก าหนดแบบพิมพโ์ดยแยกเป็น 

 

- งานทัว่ไป  รหสัแบบพิมพ ์๑ 

- งานแต่งตัง้คน  รหสัแบบพิมพ ์๒ 

- งานสถานท่ี  รหสัแบบพิมพ ์๓ 

- งานรบัสมคัร   รหสัแบบพิมพ ์๔ 

- งานออกเสียงลงคะแนน + นับคะแนนเลือกตัง้  รหสัแบบพิมพ ์๕ 

- งานประกาศผลการเลือกตัง้   รหสัแบบพิมพ ์๖ 

 

๑. งานทัว่ไป ก าหนดรหสัแบบพิมพเ์ป็น ๑ 

 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑ ประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒ ประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ ก่อนกำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓ ประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ ภำยหลงัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๔ ประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ 
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕ บญัชรีำยชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๖ หนังสอืแจง้เจำ้บำ้น 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ ค ำรอ้งขอเพิม่ชื่อ/ถอนชื่อ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ หนังสอืแจง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙ บญัชรีำยชือ่ผูถู้กจ ำกดัสทิธ ิ

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๐ ค ำรอ้งของแกไ้ขบญัชรีำยชื่อผูถู้กจ ำกดัสทิธ ิ

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๑ ประกำศก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีน่บัคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ 
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ ประกำศก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ของผูส้มคัร 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ ประกำศบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ของผูส้มคัร  
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก) – (ช)     เอกสำรประกอบบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยของผูส้มคัร 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๔ แบบรำยงำนขอ้มลูเพื่อขอใหพ้จิำรณำอนุมตัิท ำลำยบตัรเลอืกตัง้ 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๒๕ 

๒. การแต่งตัง้บุคคล ก าหนดรหสัแบบพิมพเ์ป็น ๒ 

 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ ใบสมคัรเขำ้รบักำรสรรหำเป็นกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๒  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓ ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้และเจำ้หน้ำทีร่กัษำ
ควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๔ ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ (เพิม่เตมิ) 
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๕ หนังสอืแต่งตัง้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้/เจำ้หน้ำทีร่กัษำ
ควำมปลอดภยัประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๖ หนังสอืแต่งตัง้ตวัแทนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เพื่อสงัเกตกำรณ์กำรออก
เสยีงลงคะแนนและกำรนับคะแนน 

 

๓. สถานท่ี ก าหนดรหสัแบบพิมพเ์ป็น ๓ 

 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑ ประกำศก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้และทีเ่ลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๒ ประกำศเปลีย่นแปลงเขตของหน่วยเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓ ประกำศเปลีย่นแปลงทีเ่ลอืกตัง้ 

 

๔. งานรบัสมคัร ก าหนดรหสัแบบพิมพเ์ป็น ๔ 

 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ ใบสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒ หนังสอืยนืยนักำรไม่ไดเ้สยีภำษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดำ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓ ใบรบัใบสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ ประกำศบญัชรีำยชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัสมคัรรบัเลอืกตัง้และ
ไม่ไดร้บัสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ ประกำศชื่อผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๖ ประกำศชื่อผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ (เพิม่เตมิ) 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๒๖ 

 

๕. ลงคะแนนและนับคะแนน ก าหนดรหสัแบบพิมพเ์ป็น ๕ 

 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑ ป้ำยส ำหรบัปิดช่องใส่บตัรเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒ ประกำศจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ก่อนกำรออกเสยีงลงคะแนน 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓ รำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำทีเ่ลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔ ประกำศรำยกำรเกี่ยวกบัจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้เมื่อเสรจ็สิน้กำรออก
เสยีงลงคะแนน 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕ แบบทักท้วงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้/แบบกำรคดัคำ้นกำรนับคะแนนหรอืกำรรวมคะแนน 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ แบบขดีคะแนนเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗ (น)  รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ (กรณีนับคะแนนเลอืกตัง้
ใหม่) 
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ ประกำศผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘ (น) ประกำศผลกำรนับคะแนนเลอืกตัง้ (กรณีนับคะแนนเลอืกตัง้
ใหม่) 
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๙ บนัทกึแสดงผลกำรจบัสลำกเพื่อใหไ้ดผู้ไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นสมำชกิ
สภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่  
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐ รำยงำนกำรส่งหบีบตัรเลอืกตัง้ วสัดุอุปกรณ์และเอกสำรหลกัฐำน
เกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๑ ประกำศงดกำรลงคะแนนเลอืกตัง้ก่อนวนัเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒ ประกำศงดกำรลงคะแนนเลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๓ ประกำศก ำหนดวนัลงคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ 
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔ ประกำศงดกำรนับคะแนนเลอืกตัง้  
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๕ ประกำศก ำหนดวนัและสถำนทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๖ บนัทกึขอ้มลูจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๗ บนัทกึข้อมูลถุงใส่บตัรเลอืกตัง้ของหน่วยเลอืกตัง้ทีอ่ยู่ในหบีบตัร
เลอืกตัง้ 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๒๗ 

๖. งานประกาศผล ก าหนดรหสัแบบพิมพเ์ป็น ๖ 

 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ ประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ (น)  ประกำศผลกำรเลอืกตัง้ (กรณีนับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่) 
แบบ ส.ถ. ๖/๒ ประกำศผลกำรเลอืกตัง้ (บำงส่วน) 
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๓ ประกำศผลกำรเลอืกตัง้ (เพิม่เตมิ) 
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๔ หนังสอืแจง้ผลกำรไดร้บัเลอืกตัง้ 

แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๕ ทะเบยีนผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้ 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๒๘ 

 
 

 

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ)
อ ำเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.............................. 

เรื่อง ใหม้กีำรเลอืกตัง้ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 
   

 

ดว้ย   (ระบุเหตุทีจ่ะตอ้งจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้)   

          

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ้ ๗ ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย
ควำมเหน็ชอบของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั   จงึประกำศ
ใหม้กีำรเลอืกตัง้ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ดงัต่อไปนี้ 

๑. วนัเลอืกตัง้ วนัที ่........... เดอืน ....................... พ.ศ. .......... 
๒. ระยะเวลำสมคัรรบัเลือกตัง้ ตัง้แต่วนัที่ ........... เดือน .......................  

พ.ศ. ..........ถึงวนัที่ ........... เดอืน ....................... พ.ศ. .......... เวลำ ๐๘.๓๐ น.  
ถงึเวลำ ๑๖.๓๐ น. 

๓. สถำนทีร่บัสมคัร ...................................................................... 
๔ .  จ ำ น ว น  ( ส ม ำ ชิ ก สภ ำ / ผู้ บ ริ ห ำ รท้ อ ง ถิ่ น )  ที่ จ ะ มี ก ำ ร เ ลือ กตั ้ง  

ทัง้สิน้ ....................... คน 

๕. กำรเลอืกตัง้ใหถ้อืเขตของ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๖. เขตเลอืกตัง้ มจี ำนวน ............................... เขตเลอืกตัง้ ดงันี้ 
๖.๑ เขตเลอืกตัง้ที ่๑ จ ำนวนสมำชกิสภำ (ประเภทองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

และชื่อ) ทีจ่ะมกีำรเลอืกตัง้ .......... คน พืน้ทีท่ีอ่ยู่ในเขตเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ (ใหร้ะบุพืน้ทีต่ำม
ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แลว้แต่กรณี 

(๑) องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ใหใ้ส่ชื่อหมู่บำ้น ต ำบล อ ำเภอ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๒๙ 

(๒) กรุงเทพมหำนคร ใหใ้ส่ชื่อแขวงและเขต 

(๓) เทศบำล ใหใ้ส่ชื่อชุมชน ต ำบล อ ำเภอ 

(๔) องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ใหใ้ส่ชื่อหมู่บำ้น ต ำบล อ ำเภอ 

(๕) เมอืงพทัยำ ใหใ้ส่ชื่อชุมชน ต ำบล อ ำเภอ) 
๖.๒ เขตเลอืกตัง้ที ่๒ จ ำนวนสมำชกิสภำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่

และชื่ อ )ที่ จ ะมีกำร เลือกตั ้ง  . . . . . . . . . .  คน  พื้นที่ที่ อยู่ ใ น เขต เลือกตั ้ง  ได้แก่  
......................................................................ฯลฯ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑ 

๗. หลกัฐำนกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ ประกอบดว้ย 

๗.๑ บตัรประจ ำตวัประชำชน แต่ถ้ำผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมี
บตัรประจ ำตวัประชำชนตำมกฎหมำย ให้ใช้บตัรประจ ำตวัหรอืหลกัฐำนอื่นใดของทำง
รำชกำรทีม่รีูปถ่ำย และมหีมำยเลขประจ ำตวัประชำชนสำมำรถแสดงตนไดพ้รอ้มส ำเนำ 
จ ำนวน ๑ ฉบบั 

๗.๒ ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น พรอ้มส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบบั 

๗.๓ ใบรบัรองแพทย ์

๗.๔ ค่ำธรรมเนียมกำรสมคัร 

๗.๔.๑ สมำชกิสภำทอ้งถิน่ จ ำนวน ............... บำท 

๗.๔.๒ ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ จ ำนวน ............... บำท  
๗.๕ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก หรอืรูปภำพที่พมิพ์ชดัเจนเหมอืนรูปถ่ำย

ของตนเอง ขนำดกว้ำงประมำณ ๘.๕ เซนติเมตร ยำวประมำณ ๑๓.๕ เซนติเมตร  
จ ำนวน ............... รปู 

๗.๖ หลกัฐำนกำรศกึษำ (กรณีทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ก ำหนดคุณสมบตัเิพิม่เตมิ) พรอ้มส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบบั 

๗.๗  หลกัฐำนแสดงกำรเสยีภำษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดำเป็นเวลำตดิต่อกนั ๓ ปี 
นับถึงปีที่สมคัรรบัเลอืกตัง้ของผู้สมคัร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสยีภำษีเงนิได้ ให้ท ำหนังสอื
ยนืยนักำรไม่ไดเ้สยีภำษพีรอ้มทัง้สำเหตุแห่งกำรไม่ไดเ้สยีภำษี 

๗.๘ หลกัฐำนอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น เช่น เอกสำรใบเปลีย่นชื่อตวั หรอืชื่อสกุล สตูบิตัร 
หลกัฐำนหรอืใบรบัรองแสดงกำรเกดิ ถิน่ทีอ่ยู่ พรอ้มส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบบั เป็นตน้ 

ผู้ใดมคีุณสมบตัิและไม่เป็นบุคคลต้องหำ้มมใิห้ใชส้ทิธใินกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ประสงค์จะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๓๐ 

ใหย้ื่นใบสมคัรดว้ยตนเองตำมวนั เวลำ สถำนที ่และหลกัฐำนกำรสมคัรตำมที่ก ำหนดใน
ขอ้ ๒ ขอ้ ๓ และขอ้ ๗ ทัง้นี้ จะสมคัรรบัเลอืกตัง้ไดเ้พยีงหนึ่งเขตเลอืกตัง้เท่ำนัน้ 

ประกำศ  ณ  วนัที ่........... เดอืน ....................... พ.ศ. .......... 

 

 

 

(ลงชื่อ) .............................................. 

( .  ) 

ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๓๑ 

 

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 
อ ำเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.............................. 

เรื่อง ให้มีกำรเลือกตัง้ (สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่น) ใหม่ ก่อนกำรประกำศผลกำร
เลอืกตัง้ 

   
 

ดว้ย  (ระบุเหตุทีจ่ะตอ้งจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้)   

          

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ และข้อ ๑๗๙ วรรคสำม  
ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ว่ำด้วย กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  มีมติสัง่ให้มีกำร
เลอืกตัง้ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ใหม่ จงึประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ (สมำชกิสภำ/
ผู้บรหิำรท้องถิ่น) ใหม่ โดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 
ดงัต่อไปนี้ 

๑. วนัเลอืกตัง้ วนัที ่........... เดอืน ....................... พ.ศ. .......... 
๒. จ ำนวน (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ทีจ่ะมกีำรเลอืกตัง้ใหม่  

ทัง้หมด จ ำนวน ............. คน 

๒.๑ เขตเลอืกตัง้ที ่๑ จ ำนวน ............... คน 

๒.๒ เขตเลอืกตัง้ที ่๒ จ ำนวน ............... คน 

ฯลฯ 

ประกำศ  ณ  วนัที ่........... เดอืน ....................... พ.ศ. .......... 
(ลงชื่อ) .............................................. 
(    .) 

ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่)  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๓๒ 

 
 

 

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ)
อ ำเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.............................. 

เรื่อง ใหม้กีำรเลอืกตัง้ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ใหม่ภำยหลงัประกำศผลกำร
เลอืกตัง้ 

   

ดว้ย  (ระบุเหตุทีจ่ะตอ้งจดัใหม้กีำรเบอืกตัง้)   

          

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ และข้อ ๑๗๙ วรรคสำม ของ
ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผู้บรหิำร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั  
จงึประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ใหม่ ดงัต่อไปนี้ 

๑. วนัเลอืกตัง้ วนัที ่........... เดอืน ................. พ.ศ. ........... 
๒. ระยะเวลำสมัครรับเลือกตัง้ ตัง้แต่วันที่ ........... เดือน ................. 

 พ .ศ. ...........ถึง วนัที่ ........... เดือน ................. พ.ศ. ........... เวลำ ๐๘.๓๐ น.  
ถงึเวลำ ๑๖.๓๐ น. 

๓. สถำนทีร่บัสมคัร ............................................ 
๔ .  จ ำ น ว น  ( ส ม ำ ชิ ก สภ ำ / ผู้ บ ริ ห ำ รท้ อ ง ถิ่ น )  ที่ จ ะ มี ก ำ ร เ ลือ กตั ้ง  

ทัง้สิน้ .................... คน 

๕. กำรเลอืกตัง้ใหถ้อืเขตของ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๖. เขตเลอืกตัง้ มจี ำนวน ............... เขตเลอืกตัง้ ดงันี้ 
๖.๑ เขตเลอืกตัง้ที ่๑ จ ำนวนสมำชกิ (ประเภทองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และ

ชื่อ) ที่จะมกีำรเลอืกตัง้ ........... คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลอืกตัง้ ได้แก่ (ให้ระบุพื้นที่ตำม
ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แลว้แต่กรณี ดงันี้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๓๓ 

 
 

(๑) องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัใหใ้ส่ชื่อหมู่บำ้น ต ำบล อ ำเภอ......................... 
(๒) กรุงเทพมหำนครใหใ้ส่ชื่อแขวง และเขต ......................... 
(๓) เทศบำลใหใ้ส่ชื่อชุมชน ต ำบล อ ำเภอ ......................... 
(๔)  องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลใหใ้ส่ชื่อหมู่ที ่ต ำบล อ ำเภอ ....................... 
(๕) เมอืงพทัยำใหใ้ส่ชื่อชุมชน ต ำบล อ ำเภอ) 
๖.๒ เขตเลอืกตัง้ที ่๒ จ ำนวนสมำชกิสภำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่

และชื่อ)ทีจ่ะมกีำรเลอืกตัง้ .................... คน พืน้ทีท่ีอ่ยู่ในเขตเลอืกตัง้ ไดแ้ก่   

ฯลฯ 

๗. หลกัฐำนกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ ประกอบดว้ย 

๗.๑ บตัรประจ ำตวัประชำชน แต่ถำ้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นบุคคลซึง่ไม่ตอ้งมี
บตัรประจ ำตวัประชำชนตำมกฎหมำย ใหใ้ชบ้ตัรประจ ำตวัหรอืหลกัฐำนอื่นใดของทำง
รำชกำรทีม่รีปูถ่ำย และมหีมำยเลขประจ ำตวัประชำชนสำมำรถแสดงตนไดพ้รอ้มส ำเนำ 
จ ำนวน ๑ ฉบบั 

๗.๒ ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น พรอ้มส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบบั 

๗.๓ ใบรบัรองแพทย ์

๗.๔ ค่ำธรรมเนียมกำรสมคัร 

๗.๔.๑ สมำชกิสภำทอ้งถิน่ จ ำนวน ............... บำท 

๗.๔.๒ ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ จ ำนวน ............... บำท  
๗.๕ รปูถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก หรอืรปูภำพทีพ่มิพช์ดัเจนเหมอืนรปูถ่ำย

ของตนเอง ขนำดกวำ้งประมำณ ๘.๕ เซนตเิมตร ยำวประมำณ ๑๓.๕ เซนตเิมตร 
จ ำนวน ............... รปู 

๗.๖ หลกัฐำนกำรศกึษำ (กรณีทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ก ำหนดคุณสมบตัเิพิม่เตมิ) พรอ้มส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบบั 

๗.๗  หลกัฐำนแสดงกำรเสยีภำษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดำเป็นเวลำตดิต่อกนั ๓ ปี 
นับถงึปีทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ของผูส้มคัร เวน้แต่เป็นผูไ้ม่ไดเ้สยีภำษเีงนิได ้ให้ท ำหนังสอื
ยนืยนักำรไม่ไดเ้สยีภำษพีรอ้มทัง้สำเหตุแห่งกำรไม่ไดเ้สยีภำษี 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๓๔ 

 
 

๗.๘ หลกัฐำนอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น เชน่ เอกสำรใบเปลีย่นชื่อตวั หรอืชื่อสกุล สตูบิตัร 
หลกัฐำนหรอืใบรบัรองแสดงกำรเกดิ ถิน่ทีอ่ยู่ พรอ้มส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบบั เป็นตน้ 

ผูใ้ดมคีุณสมบตัแิละไม่เป็นบุคคลตอ้งหำ้มมใิหใ้ชส้ทิธใินกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ประสงคจ์ะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 
ใหย้ื่นใบสมคัรดว้ยตนเอง ตำมวนั เวลำ สถำนที ่และหลกัฐำนกำรสมคัรตำมที่ก ำหนดใน
ขอ้ ๒ ขอ้ ๓ และขอ้ ๗ ทัง้นี้ จะสมคัรรบัเลอืกตัง้ไดเ้พยีงหนึ่งเขตเลอืกตัง้เท่ำนัน้ 

 

ประกำศ  ณ  วนัที ่........... เดอืน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 

 

(ลงชื่อ) .............................................. 
(............................................) 

ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๓๕ 

 

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั ....................... 
เรื่อง ใหม้กีำรเลอืกตัง้ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ใหม่ 

   
 

ดว้ย  (ระบุเหตุทีจ่ะตอ้งจดัใหม้กีำรเบอืกตัง้)   

          

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑๐ และมำตรำ ๑๑๑ แห่งพระรำชบญัญตัิ
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผู้บรหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ้ ๘ และขอ้ ๒๐๖ 
ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จงึประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 
ไวด้งัต่อไปนี้ 

๑. วนัเลอืกตัง้ วนัที ่........... เดอืน ................. พ.ศ. ........... 
๒. ระยะเวลำสมัครรับเลือกตัง้ ตัง้แต่วันที่ ........... เดือน .................  

พ .ศ. ..........ถึง วันที่ ........... เดือน ................. พ.ศ. ........... เวลำ ๐๘.๓๐ น.  
ถงึเวลำ ๑๖.๓๐ น. 

๓. สถำนทีร่บัสมคัร ............................................ 
๔ .  จ ำ น ว น  ( ส ม ำ ชิ ก สภ ำ / ผู้ บ ริ ห ำ รท้ อ ง ถิ่ น )  ที่ จ ะ มี ก ำ ร เ ลือ กตั ้ง  

ทัง้สิน้ .................... คน 

๕. กำรเลอืกตัง้ใหถ้อืเขตของ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๖. เขตเลอืกตัง้ มจี ำนวน ............... เขตเลอืกตัง้ ดงันี้ 
๖.๑ เขตเลอืกตัง้ที ่๑ จ ำนวนสมำชกิ (ประเภทองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และ

ชื่อ) ที่จะมกีำรเลอืกตัง้ ........... คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลอืกตัง้ ได้แก่ (ให้ระบุพื้นที่ตำม
ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แลว้แต่กรณี) ดงันี้ 

(๑) องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัใหใ้ส่ชื่อหมู่บำ้น ต ำบล อ ำเภอ ......................... 
(๒) กรุงเทพมหำนครใหใ้ส่ชื่อแขวง และเขต ......................... 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๓๖ 

 
 

(๓) เทศบำลใหใ้ส่ชื่อชุมชน ต ำบล อ ำเภอ ......................... 
(๔) องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลใหใ้ส่ชื่อหมู่ที ่ต ำบล อ ำเภอ ......................... 
(๕) เมอืงพทัยำใหใ้ส่ชื่อชุมชน ต ำบล อ ำเภอ) 
๖.๒ เขตเลอืกตัง้ที ่๒ จ ำนวนสมำชกิสภำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่

และชื่ อ )ที่จ ะมีกำร เลือกตั ้ง  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  คน พื้นที่ที่อยู่ ใน เขตเลือกตั ้ง  
ไดแ้ก่ ................................................. 

ฯลฯ 

๗. หลกัฐำนกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ ประกอบดว้ย 

๗.๑ บตัรประจ ำตวัประชำชน แต่ถ้ำผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมี
บตัรประจ ำตวัประชำชนตำมกฎหมำยให้ใช้บตัรประจ ำตวัหรือหลกัฐำนอื่นใดของทำง
รำชกำรทีม่รีูปถ่ำยและมหีมำยเลขประจ ำตวัประชำชนสำมำรถแสดงตนได ้พรอ้มส ำเนำ 
จ ำนวน ๑ ฉบบั 

๗.๒ ส ำเนำทะเบยีนบำ้นฉบบัเจำ้บำ้น พรอ้มส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบบั 

๗.๓ ใบรบัรองแพทย ์

๗.๔ ค่ำธรรมเนียมกำรสมคัร  
๗.๔.๑ สมำชกิสภำทอ้งถิน่  จ ำนวน ................ บำท 

๗.๔.๒ ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ จ ำนวน ................ บำท 

๗.๕ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก หรอืรูปภำพที่พมิพ์ชดัเจนเหมอืนรูปถ่ำย
ของตนเอง ขนำดกว้ำงประมำณ ๘.๕ เซนติเมตร ยำวประมำณ ๑๓.๕ เซนติเมตร  
จ ำนวน ............... รปู 

๗.๖ หลกัฐำนกำรศกึษำ (กรณีทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ก ำหนดคุณสมบตัเิพิม่เตมิ) พรอ้มส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบบั 

๗.๗  หลกัฐำนแสดงกำรเสยีภำษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดำเป็นเวลำตดิต่อกนั ๓ ปี 
นับถึงปีที่สมคัรรบัเลอืกตัง้ของผู้สมคัร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสยีภำษีเงนิได้ ให้ท ำหนังสอื
ยนืยนักำรไม่ไดเ้สยีภำษพีรอ้มทัง้สำเหตุแห่งกำรไม่ไดเ้สยีภำษี 

 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๓๗ 

 
 

๗.๘ หลกัฐำนอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น เช่น เอกสำรใบเปลีย่นชื่อตวั หรอืชื่อสกุล สตูบิตัร 
หลกัฐำนหรอืใบรบัรองแสดงกำรเกดิ ถิน่ทีอ่ยู่ พรอ้มส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบบั เป็นตน้ 

ผู้ใดมคีุณสมบตัิและไม่เป็นบุคคลต้องหำ้มมใิห้ใชส้ทิธใินกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ประสงค์จะสมคัรรบัเลือกตัง้เป็น (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 
ใหย้ื่นใบสมคัรดว้ยตนเอง ตำมวนั เวลำ สถำนที ่และหลกัฐำนกำรสมคัรตำมทีก่ ำหนดใน
ขอ้ ๒ ขอ้ ๓ และขอ้ ๗ ทัง้นี้ จะสมคัรรบัเลอืกตัง้ไดเ้พยีงหนึ่งเขตเลอืกตัง้เท่ำนัน้ 

 

ประกำศ  ณ  วนัที ่........... เดอืน .................... พ.ศ. .......... 
(ลงชื่อ) .............................................. 

(............................................) 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั  



  

๕๓๘ 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ า (ประเภทองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินและช่ือ) 
เรื่อง บญัชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตัง้ (สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถ่ิน) 

   
ส ำหรบัหน่วยเลอืกตัง้ที่ .......... หมู่ที ่.......... ต ำบล/แขวง ........................... อ ำเภอ/เขต ........................... 

บำ้นเลขที ่ ........................... ถงึบำ้นเลขที ่ ........................... หมู่ที ่.......... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ........................... 
ต ำบล/แขวง ........................... อ ำเภอ/เขต ........................... (ส ำนักทะเบยีนอ ำเภอ................/ส ำนักทะเบยีนทอ้งถิน่.....................) 

 

 
 

  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕ 



  

๕๓๙ 

 
 

เลขหมำย
ประจ ำบำ้น 

เลขประจ ำตวั
ประชำชน 

ชื่อตวั - ชื่อสกุล เพศ ล ำดบัที ่ ลำยมอืชื่อหรอืลำยพมิพน์ิ้วมอื หมำยเหต ุ

       
       
       
       
       
       

       

       

       

       

       

 

(ใบต่อ)  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕ 



  

๕๔๐ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่............ เดอืน ............................ พ.ศ. ................... 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ........................................................... 
(.    ) 

นำยทะเบยีนอ ำเภอ/ทอ้งถิน่ .......................................... 
ท ำกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 

 
 
 

......................................................ผูพ้มิพ/์คดั 

.............................................................ผูท้ำน 

(ใบทำ้ย) 
 

  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๔๑ 

(ด้านหน้า) 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 
 

เรยีน   .................................................................................... (เจำ้บำ้น) 
บำ้นเลขที.่............................. หมู่ที ่................... ตรอก/ซอย ........................ 
ถนน .....................ต ำบล/แขวง ...................................... อ ำเภอ/เขต 

............................. จงัหวดั .............................รหสัไปรษณีย์   

 
วนัที ่......... เดอืน ............... พ.ศ. .......... เป็นวนัเลอืกตัง้ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 
 

ในกำรเลอืกตัง้ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ครำวนี้ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในบ้ำน
ของท่ำนทุกคนมหีน้ำทีไ่ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ หำกไม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ได ้โปรดแจง้เหตุ
ทีท่ ำใหไ้ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ต่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ทีท่่ำนมี
ชื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นในเขตพืน้ทีน่ัน้ 

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้คนใดทีไ่ม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และไม่ไดแ้จง้เหตุที่ท ำใหไ้ม่อำจไป
ใชส้ทิธเิลอืกตัง้     ย่อมถูกจ ำกดัสทิธทิำงกำรเมอืงตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด จงึขอไดโ้ปรด
ด ำเนินกำร ดงันี้ 

๑. ตรวจสอบบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ ณ สถำนที่เลอืกตัง้ว่ำมชีื่อของท่ำน
หรอืไม่ ถ้ำไม่มหีรอืไม่ถูกต้อง โปรดตดิต่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนท้องถิ่น 
ภำยในวนัที ่........................... เดอืน ...................................... พ.ศ. .................... 

๒. ขอเชญิท่ำนและผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ในบ้ำนของท่ำนทุกคน ไปลงคะแนน ณ ที่
เลอืกตัง้               (ระบุสถำนที)่ หน่วยเลอืกตัง้ที ่............ หมู่ที่ ................. ต ำบล/
แขวง ......................... เทศบำล ...................... อ ำเภอ/เขต .............................  
จงัหวดั .................................... ในวนัที ่........... เดอืน ................... พ.ศ. ........ ระหว่ำง
เวลำ ... น ถงึเวลำ ... น. 
  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๔๒ 

 

๓. ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในบำ้นของท่ำนม ีดงันี้ 
ล ำดบัที ่  ชื่อตวั – ชื่อสกุล   ล ำดบัทีใ่นบญัชรีำยชื่อ   หมำยเหตุ 

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

(๑) ............................................ .................................. ………………………………. 
(๒) ................................................ .................................. ................................... 
(๓) .................................................... ................................ .................................... 

ฯลฯ 

 
 
 

ส ำนักทะเบยีน............................................. 
ท ำกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๖ 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๔๓ 

(ด้านหลงั) 
 

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตัง้ผู้ใดไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตัง้ (สมำชิกสภำ/ผู้บริหำร
ทอ้งถิน่) ได ้สำมำรถแจง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ต่อนำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำย
ทะเบยีนทอ้งถิน่ ภำยใน ๗ วนัก่อนวนัเลอืกตัง้หรอืภำยใน ๗ วนันับแต่วนัเลอืกตัง้ 

ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ผูใ้ดไม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใชส้ทิธิ
เลอืกตัง้ ผูน้ัน้ย่อมถูกจ ำกดัสทิธ ิ๖ ประกำร ดงันี้ 

(๑) สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร หรอืสมำชกิสภำทอ้งถิน่และ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่  

หรอืสมคัรรบัเลอืกเป็นสมำชกิวุฒสิภำ 

(๒) สมัครรับเลือกเป็นก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะ
ปกครองทอ้งที ่

(๓) เข้ำชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นตำม
กฎหมำยว่ำดว้ย 

กำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๔) ด ำรงต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืงตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำร
กำรเมอืง 

และข้ำรำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบขำ้รำชกำร
รฐัสภำ 

(๕) ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บริหำรท้องถิ่น  เลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น 
ผูช้่วยเลขำนุกำรผูบ้รหิำร 

ทอ้งถิน่ ประธำนทีป่รกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ทีป่รกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ หรอืคณะทีป่รกึษำ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๔๔ 

 

(ด้านหลงั) ต่อ 
 

(๖) ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรประธำนสภำทอ้งถิน่ ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนสภำ
ท้องถิ่นและเลขำนุกำรรองประธำนสภำท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัตัง้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

กำรจ ำกดัสทิธติำมวรรคหนึ่ง ให้มีก ำหนดเวลำครัง้ละสองปีนับแต่วนัเลอืกตัง้
ครัง้ที่ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ไม่ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ หำกในกำรเลอืกตัง้ครัง้ต่อไปผู้นัน้ไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตัง้อีก ให้นับเวลำกำรจ ำกัดสิทธิครัง้หลังนี้โดยนับจำกวนัที่มิได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตัง้ครัง้ใหม่ และหำกก ำหนดเวลำกำรจ ำกัดสิทธิครัง้ก่อนยังเหลืออยู่เท่ำใดให้
ก ำหนดเวลำกำรจ ำกดัสทิธนิัน้สิน้สุดลง 
  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๔๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๔๖ 

 

 

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอเพ่ิมช่ือ/ถอนช่ือ 

ในบญัชีรายช่ือผู้มสิีทธิเลือกตัง้ (สมาชิกสภา/ผูบ้ริหารท้องถ่ิน) 
 

วนัที ่.................. เดอืน ........................ พ.ศ. ...... 
 
 

ตำมที ่(นำย/นำง/นำงสำว/ยศ)................................... ไดย้ื่นค ำรอ้งด ำเนินกำร
เกี่ยวกบัรำยกำรผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ตำมบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ หน่วยเลอืกตัง้ที่ ..... 
เขตเลอืกตัง้ที่ ........ (ถ้ำม)ี หมู่ที่ .....ต ำบล/แขวง ................ อ ำเภอ/เขต ................. 
จงัหวดั ............................. 

ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำ 

 ให้เพิ่มชื่อบุคคลต่อไปนี้ในบญัชรีำยชื่อผู้มสีิทธเิลือกตัง้ในหน่วยเลือกตัง้
ดงักล่ำว 

๑.   เ ล ข ป ร ะ จ ำ ตั ว ป ร ะ ช ำ ช น
........................................... 

๒.    เลขประจ ำตวัประชำชน..................................... 
ฯลฯ 

 ให้ถอนชื่อบุคคลต่อไปนี้ในออกจำกบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ในหน่วย
เลอืกตัง้ดงักล่ำว 

๑.    เลขประจ ำตวัประชำชน........................................ 
๒.    เลขประจ ำตวัประชำชน ....................................... 

ฯลฯ 

 

(ลงชื่อ) ......................................... 
(..   ) 

นำยทะเบยีนอ ำเภอ/ทอ้งถิน่ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 
 

 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๔๗ 

(ดำ้นหน้ำ)   (ส่วนที ่๑) 

หนังสอืแจง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 

เขยีนที ่.................................. 
วนัที ่........... เดอืน ..........................พ.ศ. .................. 

เรยีน  นำยทะเบยีนอ ำเภอ/นำยทะเบยีนทอ้งถิน่ 

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ)......................................................................
เลขประจ ำตวัประชำชน  -  -  -  -  อำยุ............... ปี 
อยู่บ้ำนเลขที.่........... หมู่ที ่........... ตรอก ........................... ซอย ........................... 
ถนน ......................... ต ำบล/แขวง ...................... อ ำเภอ/เขต.............................. 
จงัหวดั ........................................ 

ขอแจง้ว่ำขำ้พเจำ้มเีหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 
ในวนัที ่.......... เดอืน .......................... พ.ศ. ........... เน่ืองจำก 

 (๑)  มกีจิธุระจ ำเป็นเร่งด่วนทีต่อ้งเดนิทำงไปพืน้ทีห่่ำงไกล 

 (๒)  เจบ็ป่วย และไม่สำมำรถเดนิทำงไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ได้ 
 (๓)  เป็นคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผูส้งูอำยุและไม่สำมำรถเดนิทำงไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ได ้

 (๔)  เดนิทำงออกนอกรำชอำณำจกัร 

 (๕)  มถีิน่ทีอ่ยู่ห่ำงไกลจำกทีเ่ลอืกตัง้เกนิกว่ำหนึ่งรอ้ยกโิลเมตร 

 (๖)  ไดร้บัค ำสัง่จำกทำงรำชกำรใหไ้ปปฏบิตัหิน้ำทีน่อกเขตเลอืกตัง้ 

 (๗)  เหตุสุดวสิยัหรอืเหตุอื่น.................... 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 

(ลงชื่อ) ..................................... ผูแ้จง้เหตุ 
(....................................) 

หนังสอืตอบผลกำรพจิำรณำกำรแจง้เหตุ 
เรยีน .................................. 
(ผูแ้จง้เหตุ)บ้ำนเลขที ่............... หมู่ที ่.......... ตรอก ................... ซอย ......................
ถนน ................. ต ำบล/แขวง .............. อ ำเภอ/เขต .......จงัหวัด ................... รหสั
ไปรษณีย.์...................... 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ 

 

ส ำหรบัผูแ้จง้เหตุกรอกขอ้ควำมเพื่อจ่ำหน้ำซองถงึตวัผูแ้จง้เหตุ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๔๘ 

(ด้านหลงั) 

(ส่วนที ่๑) 
บนัทกึของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ)

วนัที ่............. เดอืน .................. พ.ศ. ................ 
ไดต้รวจสอบแล้วผูแ้จง้มชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้หน่วยที.่.............

เขตเลือกตัง้ที่ .............. หมู่ที่ ................... ต ำบล/แขวง .........................  
อ ำเภอ/เขต.......................... จงัหวดั ...................... พจิำรณำเหตุทีแ่จง้แลว้ 

 มเีหตุผลอนัจ ำเป็นเพยีงพอ 

 ไม่มเีหตุผลอนัจ ำเป็นเพยีงพอ 

 แจง้ใหผู้แ้จง้ทรำบ เมื่อวนัที ่.... เดอืน ................พ.ศ. ....... 
ลงชื่อ) ............................................ 

(   ) 
นำยทะเบยีนอ ำเภอ/ทอ้งถิน่ .............................................. 

ท ำกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 

          

ตดัตำมเสน้       (ส่วนที ่๒) 
หนังสอืตอบผลกำรพจิำรณำกำรแจง้เหต ุ

วนัที ่.......... เดอืน .................... พ.ศ. ........ 
ตำมที ่(นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ................................................ ไดแ้จง้เหตทุีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธ  ิ

เลอืกตัง้ (ชือ่สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ในวนัที ่............ เดอืน ...................... พ.ศ. ........นัน้ 

ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำ 

มเีหตุผลอนัจ ำเป็นเพยีงพอ 

ไม่มเีหตุผลอนัจ ำเป็นเพยีงพอ 

จงึเรยีนมำเพื่อทรำบ 

(ลงชื่อ) ............................................ 
(.........................................) 

นำยทะเบยีนอ ำเภอ/ทอ้งถิน่ .............................................. 
ท ำกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 

  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ 

 

ส ำหรบับุคคลรบัแจง้
เหต ุ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๔๙ 

 
 
 
 
 

ประกำศนำยทะเบยีนอ ำเภอ/นำยทะเบยีนทอ้งถิน่ ............................................................................ 
อ ำเภอ/เขต ................................ จงัหวดั ................................... 

เรื่อง บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่มไ่ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และมไิดแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธิ
เลอืกตัง้หรอืแจง้เหตทุีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้แลว้แต่เหตุนัน้มใิช่เหตุอนัสมควร 

   
 

ตำมทีไ่ดม้ปีระกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) เขตเลอืกตัง้ที่ 
..................... เมือ่วนัที ่................... เดอืน .................... พ.ศ. .................. นัน้ 

ปรำกฏว่ำมผีูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของ อ ำเภอ/เทศบำล ................. ไม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และ
มไิดแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ หรอืแจง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้แล้วแต่เหตุนัน้
มใิช่เหตุ       อนัสมควร ดงันัน้ นำยทะเบยีนอ ำเภอ/นำยทะเบยีนทอ้งถิน่ จงึประกำศใหท้รำบว่ำ
บุคคลผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ดังกล่ำวเป็นบุคคลที่ถูกจ ำกัดสิทธิตำมมำตรำ ๔๒ แห่ง
พระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดแ้ก่ 

 
ต ำบล/
หมูบ่ำ้น 

ล ำดบัที ่ ชื่อตวั-ชื่อสกุล ทีอ่ยู ่
(ตำมบญัชรีำยชื่อผูม้ ี

สทิธเิลอืกตัง้) 

หมำยเหต ุ

     

 

ประกำศ  ณ  วนัที ่................. เดอืน .................. พ.ศ. ......... 
 

(ลงชื่อ) ............................................ 
(.........................................) 

นำยทะเบยีนอ ำเภอ/ทอ้งถิน่ ............................................. 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๕๐ 

(ดำ้นหน้ำ) 
ค ำรอ้งขอแกไ้ขบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และมไิดแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจไป

ใชส้ทิธเิลอืกตัง้หรอืแจง้เหตทุีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้แลว้แต่เหตุนัน้มใิช่เหตุอนัสมควร 

เขยีนที.่......................................................... 
วนัที.่......................................................................... 

ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว.........................................เลขประจ ำตวัประชำชน
.........................................อำยุ ..............ปี อยู่บำ้นเลขที ่...............หมูท่ี ่..............ตรอก/ซอย
....................................ถนน..............................ต ำบล/เทศบำล................................อ ำเภอ
..........................................เขตเลอืกตัง้ที.่................จงัหวดั...................... ขอแจง้ว่ำขำ้พเจำ้ไดไ้ปใช้
สทิธเิลอืกตัง้ ดงันี้ 

กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่ ...................... ในวนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. .... 
กำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ........................ ในวนัที.่..........เดอืน.......................พ.ศ. .... 
พรอ้มนี้ไดแ้นบหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำรอ้งขอแกไ้ขบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

ทีไ่มไ่ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และมไิดแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้หรอืแจง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใช้
สทิธเิลอืกตัง้แลว้แต่เหตุนัน้มใิช่เหตุอนัสมควร คอื 

๑. ..................................................................  ๓. .............................................................. 
๒. .................................................................. ๔. .................................................................. 
 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 

(ลงชื่อ)....................................................ผูย้ ื่นค ำรอ้ง 

(   ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตดัตำมเสน้นี้        (ส่วนที ่๒) 
(หนังสอืตอบผลกำรพจิำรณำกำรยืน่ค ำรอ้ง) 

 

เรยีน  ..................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์...................... 
(หมำยเหตุ ผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นผูจ้่ำหน้ำซองถงึตวัผูย้ื่นค ำรอ้ง) 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๐ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๕๑ 

(ดำ้นหลงั) 

(ส่วนที ่๑) 
บนัทกึของบคุคลรบัค ำรอ้ง  

วนัที.่................เดอืน............................. พ.ศ. ............ 
ไดต้รวจสอบแลว้ผูร้อ้งไดไ้ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้  

กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่ (ชื่อสมำชกิสภำ).ในวนัที.่........เดอืน.................พ.ศ. .... 
กำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ (ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ในวนัที.่..........เดอืน...................พ.ศ. .... 

แจง้ใหผู้ย้ ื่นค ำรอ้งทรำบ เมื่อวนัที.่............................................... 
แจง้ใหน้ำยทะเบยีนอ ำเภอ/นำยทะเบยีนทอ้งถิน่ทรำบ เมื่อวนัที.่...................... 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 

(ลงชื่อ)…………………………………………… 

(    ) 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั............./หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำย 

          

*ตดัตำมเสน้นี้   (ส ำหรบับคุคลรบัค ำรอ้ง)    (ส่วนที ่๒) 
หนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำกำรยื่นค ำรอ้ง 

วนัที.่.................................................................... 
ตำมที ่นำย/นำง/นำงสำว..................................................ผูม้ชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้ ี

สทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และมไิดแ้จ้งเหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้หรอืแจง้เหตุที่
ไม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้แลว้แต่เหตุนัน้  มิใช่เหตุอันสมควร ต ำบล/หมู่บ้ำน ........
ล ำดบัที ่..........ทีอ่ยู่(ตำมบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้)...............................ไดข้อใหด้ ำเนินกำร
แก้ไขบญัชรีำยชื่อดงักล่ำวในกำรเลอืกตัง้(ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ในวนัที.่.........เดอืน
.........พ.ศ. ......... นัน้ 

ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำ 

ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้จรงิ และไดด้ ำเนินกำรขดีฆ่ำชื่อออกจำกบญัชรีำยชื่อฯ และแจง้ไป
ยงันำยทะเบยีนอ ำเภอหรอืนำยทะเบยีนทอ้งถิน่ใหด้ ำเนินกำรแกไ้ขฐำนขอ้มลูแลว้ 

ไม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 

จงึเรยีนมำเพื่อทรำบ 

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๐ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๕๒ 

ดำ้นหลงั (ใบต่อ) 
 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………… 

(    ) 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั............./ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๐ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๕๓ 

หนังสือแจง้ผลการพิจารณาการยื่นค าร้อง 

 
 

วนัที.่.................................................................... 
 

เรยีน  นำยทะเบยีนอ ำเภอ/นำยทะเบยีนทอ้งถิน่ 

ดว้ย นำย/นำง/นำงสำว...........................................................ผูม้ชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้ ี
สทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และมไิดแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้หรอืแจง้เหตุที่
ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตัง้แล้วแต่เหตุนั ้นมิใช่เหตุอันสมควร ต ำบล/หมู่บ้ำน............... 
ล ำ ดั บ ที่ . . . . . . . . . . . . ที่ อ ยู่ ( ต ำ ม บั ญ ชี ร ำ ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ
เลอืกตัง้)………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
ไดข้อใหด้ ำเนินกำรแกไ้ขบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และมไิดแ้จง้เหตุที่
ไม่อำจไปใช้สทิธเิลอืกตัง้หรอืแจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สทิธเิลอืกตัง้แล้วแต่เหตุนัน้มใิช่เหตุอนั
สมควรในกำรเลอืกตัง้ (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ในวนัที.่........เดอืน...................พ.ศ. ........ 

ได้พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ ผู้ร้องได้ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้จรงิ และได้ด ำเนินกำรขดีฆ่ำชื่อ
ออกจำกบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และมไิดแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธิ
เลอืกตัง้หรอืแจง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้แลว้แต่เหตุนัน้มใิช่เหตุอนัสมควร 

จงึเรยีนมำเพื่อแกไ้ขฐำนขอ้มลู 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………… 

(................................................) 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั............./หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำย 

  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๐ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๕๔ 

 
 

 

 

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 
เรื่อง ก ำหนด วนั เวลำ และสถำนทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ 

ในกำรเลอืกตัง้ (สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 
    

 

ดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มคี ำสัง่ใหม้กีำรนับคะแนนเลอืกตัง้ (สมำชกิสภำ/
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 

หน่วยเลอืกตัง้ที ่ .... เขตเลอืกตัง้ที ่... ต ำบล .................... อ ำเภอ.................... 
จงัหวดั ........................ ใหม่ 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ ๑๙๑ ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำ
ด้ ว ยกำร เลื อกตั ้ง สมำชิ กสภำท้ อ งถิ่ นหรื อผู้ บ ริ ห ำ รท้ อ งถิ่ น  พ .ศ .  ๒๕๖๒  
จึงก ำหนดให้มีกำรนับคะแนนเลือกตัง้ใหม่ ในวันที่  . . .  เดือน . . . . . . . . . .  พ.ศ.  . . . . .  
ตัง้แต่เวลำ ........................... ณ สถำนทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ดงันี้ 

๑. หน่วยเลอืกตัง้ที ่... เขตเลอืกตัง้ที ่... นับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ณ (ระบุสถำนที)่.  
๒. หน่วยเลอืกตัง้ที ่... เขตเลอืกตัง้ที ่... นับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ณ .(ระบุสถำนที)่   
๓. หน่วยเลอืกตัง้ที ่... เขตเลอืกตัง้ที ่... นับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ณ .(ระบุสถำนที)่  

๔. หน่วยเลอืกตัง้ที ่... เขตเลอืกตัง้ที ่... นับคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ ณ .(ระบุสถำนที)่  

 

ประกำศ  ณ  วนัที ่........... เดอืน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) .............................................. 
(   ) 

ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 
  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๑ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๕๕ 

 
 

 

 

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั     
เรื่อง ก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ของผูส้มคัร (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 

    
อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิ

สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ้ ๑๑๙ ของระเบยีบคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั ................... จงึออกประกำศก ำหนดจ ำนวนเงนิ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ เมื่อได้มปีระกำศให้มกีำรเลือกตัง้ กำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปตำม
ประกำศนี้ ดงันี้  

(๑) กรณีทีเ่ป็นกำรเลอืกตัง้ครัง้แรกภำยหลงัพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำ
ดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ มผีลใชบ้งัคบั ให้
ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยไปตัง้แต่วันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประกำศให้มีกำร
เลอืกตัง้จนถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๒) กรณีทีเ่ป็นกำรเลอืกตัง้อนัเนื่องมำจำกกำรครบวำระ ใหค้ ำนวณค่ำใชจ้่ำยที่
ใชจ้่ำยไปตัง้แต่หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัก่อนวนัทีค่รบวำระจนถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๓) กรณีทีเ่ป็นกำรเลอืกตัง้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง ใหค้ ำนวณค่ำใชจ้่ำยทีใ่ชจ้่ำยไป
ตัง้แต่วนัทีต่ ำแหน่งว่ำงลงจนถงึวนัเลอืกตัง้ 

ขอ้ ๒ ผูส้มคัรแต่ละคนตอ้งใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ ไม่เกนิจ ำนวนเงนิ ดงันี้ 
(๑) ………………………………… จ ำนวน ..........................บำท (-ตวัอกัษร-) 
(๒) ………………………………… จ ำนวน ........................ บำท (-ตวัอกัษร-) 
ข้อ ๓ กรณีที่มีกำรเลอืกตัง้ใหม่ ก่อนประกำศผลกำรเลือกตัง้และไม่มกีำรรบั

สมคัรใหม่ ผู้สมคัรแต่ละคนจะต้องใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของ
จ ำนวนเงนิตำมขอ้ ๒  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๕๖ 

(ต่อ) 
 

ขอ้ ๔ กรณีทีม่กีำรเลอืกตัง้ใหม่ ก่อนประกำศผลกำรเลอืกตัง้และมกีำรรบัสมคัร
ใหม่ ผู้สมคัรแต่ละคนจะต้องใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเงนิ
ตำมขอ้ ๒  

ขอ้ ๕ จ ำนวนเงนิค่ำใช้จ่ำยตำมประกำศฉบบันี้ ให้มผีลใช้ได้ตลอดไปจนกว่ำ
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัจะมกีำรก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยขึน้ใหม่ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที…่.เดอืน.....พ.ศ….. 
 

ลงชื่อ     
(    ) 

ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั   
  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๕๗ 

 
 

 

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั    
เรื่อง บญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ของผูส้มคัร (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 

    
อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 62 แห่งพระรำชบญัญตัิกำรเลอืกตัง้สมำชกิ

สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 และขอ้ 12๕ ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จงึออก
ประกำศบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ของผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น (ชื่อสมำชกิ
สภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ในกำรเลอืกตัง้ เมื่อวนัที.่.........เดอืน.......... พ.ศ.........ดงันี้  

 
ชื่อผูส้มคัร    
เขตเลอืกตัง้ที ่    
หมำยเลขประจ ำตวั   

(ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไดร้ำยงำนค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้..............บำท
(ตวัอกัษร) 

รำยละเอยีดปรำกฏตำมบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ของผู้สมคัรรบั
เลอืกตัง้ทำ้ยประกำศนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที.่........เดอืน...........พ.ศ........ 
ลงชื่อ…………………………. 

(…….…………………….. ) 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั…………… 

  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๕๘ 

 
แบบบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ 

ที…่………………………………… 
วนัที.่......... .เดอืน ..................พ.ศ…….. 

เรื่อง  ส่งบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ 
เรยีน ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั 

ดว้ยขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ......................นำมสกุล.........................
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น...................... หมำยเลขประจ ำตวั .................อ ำเภอ/เขต……….
จงัหวดั ..............ตำมทีไ่ดป้ระกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ เมื่อวนัที.่........ เดอืน....... พ.ศ……... 
ขอส่งบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยในกำรเลอืกตัง้ ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

บญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยและในกำรเลอืกตัง้ 
ตัง้แต่วนัที.่.......... เดอืน ..............พ.ศ. ......... ถงึวนัที.่........ เดอืน ..............พ.ศ………. 
๑. แสดงรำยรบัและรำยจ่ำย 
รำยรบั       จ ำนวน .........บำท 
รำยจ่ำย 
- รำยกำรจ่ำยจรงิ      จ ำนวน.......... บำท 
- รำยกำรคำ้งจ่ำย      จ ำนวน.......... บำท 
รวมค่ำใชจ้่ำยทัง้สิน้    จ ำนวน ......... บำท 
๒. บญัชรีำยรบัและรำยจ่ำย 
บญัชรีำยรบั      จ ำนวน หน้ำ/แผ่น 
บญัชรีำยจ่ำย        จ ำนวน หน้ำ/แผ่น 
๓. เอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหลกัฐำนประกอบบญัชรีำยรบั   จ ำนวน ...... หน้ำ/แผ่น 
เอกสำรหลกัฐำนประกอบบญัชรีำยจ่ำย  จ ำนวน ...... หน้ำ/แผ่น 
- รำยกำรจ่ำยจรงิ      จ ำนวน ...... หน้ำ/แผ่น 
- รำยกำรคำ้งจ่ำย      จ ำนวน ...... หน้ำ/แผ่น 
ขอรบัรองว่ำรำยกำรทีป่รำกฏและเอกสำรประกอบรำยกำรบญัชถีูกตอ้งครบถว้นเป็นควำมจรงิทุกประกำร 

(ลงชื่อ)     ผูส้มคัร 
(    )  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ก) 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๕๙ 

บญัชรีำยรบั 

 

ชื่อ(นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ...............................................นำมสกุล……………………. 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 

 

วนั/เดอืน/ปี เลขทีเ่อกสำร รำยกำร จ ำนวนเงนิ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวมเงนิ 
  

จ ำนวนเงนิ (-ตวัอกัษร-) 
ขอรบัรองว่ำรำยกำรทีป่รำกฏและเอกสำรประกอบรำยกำรบญัชถีูกตอ้งครบถว้นเป็นควำมจรงิทุกประกำร 

 
 

(ลงชื่อ)...................................... ผูส้มคัร 

(.......................................... ) 
วนัที ่............... /........................ /……………………………………. 

  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ข) 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๖๐ 

บญัชรีำยจ่ำยหน้ำที.่........จำกจ ำนวน..........หน้ำ 

 

บญัชรีำยจ่ำย 

 

ชื่อ(นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ...........................................นำมสกุล................................... 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 
 

วนั/เดอืน/ปี เลขทีเ่อกสำร รำยกำร จ ำนวนเงนิ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวมเงนิ 
  

จ ำนวนเงนิ (-ตวัอกัษร-) 
ขอรบัรองว่ำรำยกำรทีป่รำกฏและเอกสำรประกอบรำยกำรบญัชถีูกตอ้งครบถว้นเป็นควำมจรงิทุกประกำร 

 
 

(ลงชื่อ)...................................... ผูส้มคัร 

(.......................................... ) 
วนัที ่............... /........................ /……………………………………. 

  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ค) 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๖๑ 

บญัชรีำยจ่ำยหน้ำที.่......จำกจ ำนวน........หน้ำ 

 

รายการค่าใช้จ่ายค้างจา่ย (ถ้ามี) 

วนั/เดอืน/ปี เลขทีเ่อกสำร รำยกำร จ ำนวนเงนิ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวมเงนิ 
  

จ ำนวนเงนิ (-ตวัอกัษร-) 
ขอรบัรองว่ำรำยกำรทีป่รำกฏและเอกสำรประกอบรำยกำรบญัชถีูกตอ้งครบถว้นเป็นควำมจรงิทุกประกำร 

 
 

(ลงชื่อ)...................................... ผูส้มคัร 

(.......................................... ) 
วนัที ่............... /........................ /……………………………………. 

 

 

 

 

บญัชรีำยจ่ำยหน้ำที.่........จำกจ ำนวน.........หน้ำ 

  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ง) 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๖๒ 

ใบรบัเงิน / ทรพัยสิ์น 

เลขที.่............ 
วนัที ่............เดอืน............. พ.ศ………….. 

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ...........................นำมสกุล……………………………………

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) อยู่บำ้นเลขที.่........ หมู่ที ่.........
ซอยถนน ..............ต ำบล/แขวง ................อ ำเภอ/เขต .................จงัหวดั...................... 

ไดร้บั  เงนิ /  ทรพัย์สนิ จำก (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ............................
นำมสกุล…………...............อยูบ่ำ้นเลขที ่............หมูท่ี ่...............ซอย .......... ถนน ……………..
ต ำบล/แขวง .......................อ ำเภอ/เขต .....................จงัหวดั ....................ส ำหรบัเป็น
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ ตำมรำยละเอยีดดงัต่อไปนี 

ล ำดบัที ่ วนั/เดอืน/ปี รำยกำร จ ำนวนเงนิ หมำยเหต ุ
     

     

     

     

     

รวมเงนิ 
 

 จ ำนวนเงนิ (-ตวัอกัษร-) 
 

(ลงชื่อ) ............................................ผูใ้หเ้งนิ / ทรพัยส์นิ 

(................................................... ) 
(ลงชื่อ) .........................................ผูร้บัเงนิ / ทรพัยส์นิ 

(................................................ ) 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 

วนัที.่.............. /............... /…………… 

หมำยเหตุ 1. ใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรรบัเงนิ / ทรพัย์สนิของผูส้มคัร ในกรณีทีผู่ส้มคัรยนิยอมใหบุ้คคลใด 
ๆ จ่ำย หรือรับว่ำจะจ่ำยแทน และกรณีที่บุคคลอื่น น ำทรัพย์สินมำให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิด
ค่ำตอบแทน เพื่อประโยชน์ในกำรหำเสยีงเลอืกตัง้ โดยผูส้มคัรรบัรูห้รอืยนิยอม 

2.  ในกรณีที่บุคคลอื่นน ำทรพัย์สนิมำให้ใช้ ให้ค ำนวณตำมอตัรำค่ำเช่ำหรอืค่ำตอบแทน
ตำมปกตใินทอ้งทีน่ัน้ 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (จ) 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๖๓ 

ใบส าคญัรบัเงิน 

เลขที…่………………………. 

วนัที ่.......................เดอืน ....................พ.ศ………………….. 

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) .......................................................... นำมสกุล ……………………………………………
อยู่บำ้นเลขที ่..................................หมู่ที ่................................ ซอย ..........................................ถนน …………………………………………. 

ต ำบล/แขวง ....................................................อ ำเภอ/เขต ...........................................................จงัหวดั ........................................ 

ขอรบัรองว่ำ ไดร้บัเงนิจำก (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ............................................นำมสกุล ………………………
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ตำมรำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ล ำดบัที ่ รำยละเอยีดกำรรบัเงนิ จ ำนวนเงนิ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวมเงนิ   

จ ำนวนเงนิ (-ตวัอกัษร-) 
 

(ลงชื่อ) ..........................................ผูร้บัเงนิ 

( ..........................................)) 
(ลงชื่อ) ..........................................ผูจ้่ำยเงนิ 

(..........................................) 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 

วนัที.่........................ /............................... /………………………….. 
 

หมำยเหต ุใชเ้ป็นหลกัฐำนส ำหรบับนัทกึกำรจำ่ยเงนิกรณีไม่สำมำรถเรยีกใบเสรจ็รบัเงนิไดเ้ท่ำนัน้ 

  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ฉ) 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

  

๕๖๔ 

ใบรบัรองการจา่ยเงิน 

เลขที.่ ...................... 

วนัที ่....................เดอืน ......................พ.ศ. ………………….. 

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ..................................นำมสกุล .................... 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) อยู่บำ้นเลขที ่......................... 
หมู่ที ่.............ซอย. ........ถนน ........................ต ำบล/แขวง.......................................... 
อ ำเภอ/เขต ..................................จงัหวดั ……………………………………. 

ขอรบัรองว่ำไดจ้่ำยเงนิเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ โดยไม่อำจเรยีกใบเสรจ็รบัเงนิ
จำกผูร้บัเงนิไดต้ำมรำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

ล ำดบัที ่ รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิ จ ำนวนเงนิ หมำยเหต ุ
     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวมเงนิ    

จ ำนวนเงนิ (-ตวัอกัษร-) 
 
 

(ลงชื่อ) ...................................................ผูจ้่ำยเงนิ 

(...........................................................) 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น (ชื่อสมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) 
วนัที.่........................ /.................................. /………………… 

 

หมำยเหต ุใชเ้ฉพำะกรณีทีผู่ส้มคัรไดจ้่ำยเงนิค่ำใชจ้่ำยแตไ่ม่สำมำรถเรยีกใบเสรจ็รบัเงนิ บลิเงนิสด หรอื
จดัท ำใบส ำคญัรบัเงนิได ้

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๓ (ช) 

 



  

๕๖๕ 

แบบรำยงำนขอ้มลูเพื่อขอใหพ้จิำรณำอนุมตัใิหท้ ำลำยบตัรเลอืกตัง้ 
หน่วยงำน ................................................................... 

ล ำดบัที ่ กำรเลอืกตัง้ (ประเภทของกำรเลอืกตัง้) 
(เขตเลอืกตัง้ ... (ถำ้ม)ี) ต ำบล...... อ ำเภอ 
........จงัหวดั .......................................... 

 

วนั
เลอืกตัง้ 

วนัประกำศผล
กำรเลอืกตัง้ 

ผลกำร
ตรวจสอบ 

บตัรเลอืกตัง้ทีจ่ะท ำลำย 
(จ ำแนกเป็นหมวดหมูต่ำม
ระเบยีบขอ้ ..) 

จ ำนวน หมำยหต ุ

        

 

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม 
๑. ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งใหค้รบถว้น  
๒. เขตเลอืกตัง้ (กรณีกำรเลอืกตัง้ครัง้เดยีวกนัใหร้ะบุโดยไมต่อ้งแยก
รำยกำรกไ็ด)้ เช่น เขตเลอืกตัง้ที ่๑ – ๓ 
๓. กรณีกำรเลอืกตัง้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ บตัรเลอืกตัง้ทีจ่ะ
ท ำลำยใหร้ะบุประเภทบตัรเลอืกตัง้ดว้ยว่ำเป็นบตัรเลอืกตัง้ 
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี 

 
(ลงชื่อ) ......................................... ผูร้ำยงำน 

(..........................................) 
ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรท ำลำยบตัรเลอืกตัง้ 

....... /............. /....... 
(ลงชื่อ) ......................................... ผูต้รวจสอบ 

(..........................................) 
ต ำแหน่ง หวัหน้ำพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ 

  

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๔ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๖๖ 

 
 

 

 

ใบสมคัรเข้ารบัการสรรหา 

เป็นกรรมการการเลือกตัง้ประจ า (ประเภทองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินและช่ือ) 
อ าเภอ ............................................ จงัหวดั ..................................................... 

    
 

ใบสมคัรเลขที ่........................................  (ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีก่รอก) 
 

(๑) ขำ้พเจำ้ ...................................................... อำยุ ............ ปี สญัชำต ิ..................
เลขประจ ำตวัประชำชน ............................................................................................... 
(๒) เกดิวนัที ่....................... เดอืน .................................. พ.ศ ................................... 
(๓) ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้น บำ้นเลขที ่............. ตรอก/ซอย ........................................... 
ถนน ................... หมู่ที ่........... ต ำบล/แขวง .............................................................. 
อ ำเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั .............................................................. 
(๔) สถำนทีต่ดิต่อ บำ้นเลขที ่.................... ตรอก/ซอย ............................................... 
ถนน ............................ หมู่ที ่............. ต ำบล/แขวง ................................................... 
อ ำเภอ/เขต ......................................................... จงัหวดั ........................................... 
รหสัไปรษณีย ์............................................. โทรศพัท ์................................................. 
(๕) ชื่อ-สกุล (บดิำ) ....................................................... สญัชำต ิ................................ 
(๖) ชื่อ-สกุล (มำรดำ) ....................................................... สญัชำต ิ............................ 
(๗) คุณวุฒกิำรศกึษำสงูสุด 
สำขำ ........................................................................................................................  
(๘) อำชพีปัจจุบนั ...................................................................................................... 
ก. หำกรบัรำชกำร หรือเป็นพนักงำน/เจ้ำหน้ำที่ของรฐั หรือรฐัวิสำหกิจ (ระบุต ำแหน่งด้วย) 
.................................................................................................................................. 
ข. กรณีขำ้รำชกำรบ ำนำญ (ระบุต ำแหน่งครัง้สุดทำ้ย) .................................................. 
...................................................................................................................................  

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ 

 
ตดิรปูถ่ำย 

ขนำด ๒ นิ้ว 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๖๗ 

 
(ดำ้นหลงั) 

(๙) สถำนที่ท ำงำน............................................ ........................ . . 
…………………………………………………………………………............................... 
โทรศพัท ์...................................................................................................................... 

(๑๐) ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทีส่ ำคญั (โดยสงัเขป) 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

(๑๑) ประสบกำรณ์เกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ทีส่ ำคญั (โดยสงัเขป) 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

ขำ้พเจ้ำขอรบัรองว่ำเป็นผู้มคีุณสมบตัติำมขอ้ ๓๒ และไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมขอ้ ๓๓ 
ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๕๖๒ พรอ้มทัง้ไดแ้นบประวตักิำรท ำงำน (ถำ้ม)ี จ ำนวน ................... แผ่น มำพรอ้มนี้ 

ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เปิดเผย หรอื
ส ำเนำใบสมคัร เอกสำรและหลกัฐำนประกอบกำรสมคัร ตลอดจนข้อมูลเอกสำรและหลกัฐำนใด ๆ  ที่
ขำ้พเจำ้ไดใ้หไ้วต้่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้รวมทัง้ ยนิยอมให้
หน่วยงำนของรฐั เจ้ำหน้ำที่ของรฐั หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำนและบุคคลอื่นใดที่มขีอ้มูล
ข่ำวสำรของขำ้พเจ้ำหรอืที่เกี่ยวขอ้งกบัขำ้พเจำ้ อยู่ในควำมครอบครองหรอืควบคุมดูแลไม่ว่ำจะเป็น
ขอ้มูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรอืขอ้มูลข่ำวสำรประเภทอื่นใดกต็ำม สำมำรถด ำเนินกำรเปิดเผยและส ำเนำ
ขอ้มูลข่ำวสำรดงักล่ำวทัง้หมด ให้แก่ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เพื่อประโยชน์ในกำรสรรหำเป็นกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำองคก์ร
ปกครองสวนทอ้งถิน่ได ้ทัง้นี้ โดยใหถ้อืว่ำเป็นกำรใหค้วำมยนิยอมทัง้กรณีทัว่ไป และตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

ยื่น ณ วนัที ่............ เดอืน ............................. พ.ศ. .................... 
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้มคัร 

(.........................................................)  

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๖๘ 

บนัทึกการให้ถอ้ยค าของผูส้มคัรเข้ารบัการสรรหา 

เป็นกรรมการการเลือกตัง้ประจ า (ประเภทองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินและช่ือ) 
อ าเภอ ......................................... จงัหวดั .......................................... 

 

เขยีนที ่........................................................... 
วนัที ่............ เดอืน .............................. พ.ศ. ............ 

 

ข้ำพเจ้ำ ......................................................... ขอให้ถ้อยค ำด้วยควำมสัตย์จริง 
ต่อ ................................................ ต ำแหน่ง ......................................... ดงัต่อไปนี้ 

ถาม ท่ำนน ำหลกัฐำนใดบ้ำงมำใช้ประกอบกำรสมคัรเขำ้รบักำรสรรหำเป็นกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) อ ำเภอ ............... จงัหวดั .................. 
ตอบ ขำ้พเจ้ำได้น ำหลกัฐำนที่ได้ยื่นต่อ ............................. และได้ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำม
ถูกตอ้งไวแ้ลว้จ ำนวน ............... แผ่น ประกอบกำรสมคัรเขำ้รบักำรสรรหำในครัง้นี้ 
ถาม ท่ำนยนืยนัรบัรองควำมถูกต้องของหลกัฐำนกำรสมคัรเขำ้รบักำรสรรหำ
ขำ้งตน้หรอืไม่ 
ตอบ ขำ้พเจำ้ขอยนืยนัรบัรองควำมถูกต้องของหลกัฐำนขำ้งต้นว่ำเป็นจรงิทุก
ประกำร 

ถาม ท่ำนเป็นผูม้คีุณสมบตัติำมขอ้ ๓๒ และไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมขอ้ ๓๓ 
ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรอืไม่ 
ตอบ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๓๒ และไม่มีลักษณะ

ต้องหำ้มตำมขอ้ ๓๓ ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกประกำร 

ขอ้ควำมขำ้งบนนี้ไดอ้่ำนใหข้ำ้พเจำ้ฟังแลว้ ขอรบัรองว่ำถูกตอ้งและขอยนืยนัใน
ชัน้ศำลไดด้ว้ยจงึลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

.......................................................... 
(...........................................................) ผูใ้หถ้อ้ยค ำ 

.......................................................... 
(...........................................................) ผูบ้นัทกึ/จด/อ่ำน 

  

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๖๙ 

 
 

 

 

ค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดั .................................. 

ท่ี ..... /......... 
เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ า (ประเภทองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

    

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบญัญตัิกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๓๑ และข้อ ๓๙ ของระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จงึแต่งตัง้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่) 
จ ำนวน ...... แห่ง ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยค ำสัง่นี้  และให้มีหน้ำที่และอ ำนำจตำม
พระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบยีบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น  ๆตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้หรอืผูอ้ ำนวยกำรกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัมอบหมำย 

ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่... เดอืน .............. พ.ศ. .... 

 

สัง่ ณ วนัที ่... เดอืน ............. พ.ศ. .... 

 

(ลงชื่อ) ............................................. 

(.............................................) 

ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั .............................. 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๒ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๗๐ 

บญัชรีำยชื่อผูไ้ดร้บักำรแตง่ตัง้ 

เป็นคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 
(เอกสำรแนบทำ้ยค ำสัง่ ...................................... ) 

 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) ประกอบดว้ย 

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   ประธำนกรรมกำร 

๒. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   กรรมกำร 

๓. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   กรรมกำร 

ฯลฯ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) ประกอบดว้ย 

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   ประธำนกรรมกำร 

๒. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   กรรมกำร 

๓. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   กรรมกำร 

ฯลฯ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) ประกอบดว้ย 

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   ประธำนกรรมกำร 

๒. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   กรรมกำร 

๓. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   กรรมกำร 

ฯลฯ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) ประกอบดว้ย 

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   ประธำนกรรมกำร 

๒. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   กรรมกำร 

๓. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   กรรมกำร 

ฯลฯ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) ประกอบดว้ย 

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   ประธำนกรรมกำร 

๒. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   กรรมกำร 

๓. ชื่อ – ชื่อสกุล                                   กรรมกำร 

ฯลฯ   



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๗๑ 

 
 

 

 

ค าสัง่ผูอ้ านวยการการเลือกตัง้ประจ า (ประเภทองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินและช่ือ)

อ าเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.............................. 
ท่ี ..... /......... 

เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้และเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั
ประจ าท่ีเลอืกตัง้ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๕ และมำตรำ ๒๘ แห่งพระรำชบญัญัตกิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ้ ๔๕ และขอ้ ๕๒ ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่และชื่อ) จงึแต่งตัง้ใหผู้ม้รีำยชื่อดงัต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้และเจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภยัประจ ำที่เลอืกตัง้ ของหน่วยเลอืกตัง้ ที่ .......................................
เขตเลอืกตัง้ที ่......... (ถำ้ม)ี หมู่ที ่....... ต ำบล/แขวง ..... อ ำเภอ/เขต......... จงัหวดั .............................ของกำรเลอืกตัง้ 
(สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ในวนัที ่....................เดอืน ............... พ.ศ. ....... 

๑. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ ประกอบดว้ย 
(๑.๑) ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ .................................. 
(๑.๒) กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ 

(๑) ............................................ (๒) ........................................... 
(๓) ............................................ (๔) ........................................... 
(๕) ............................................ (๖) ........................................... 
(๗) ............................................ (๘) ........................................... 

๒. เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำที่เลอืกตัง้ ไดแ้ก่ 
(๑) ............................................ (๒) ........................................... 

ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่.............. เดอืน .............................. พ.ศ. .................. 
สัง่ ณ วนัที ่............... เดอืน .............................. พ.ศ. .................. 

 
(ลงชื่อ) .............................................. 

(............................................) 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และชือ่)  

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๗๒ 

 
 

 

ค าสัง่ผูอ้ านวยการการเลือกตัง้ประจ า(ประเภทองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินและช่ือ)
อ าเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.............................. 

ท่ี ..... /......... 
เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้ (เพ่ิมเติม) 

   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๕ มำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๒๙ แห่ง

พระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผู้บรหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ้ ๔๖ 
และขอ้ ๔๗ ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ 
(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) จึงแต่งตัง้ให้ผู้มีรำยชื่อดังต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ ที่ ......... เขตเลือกตัง้ที่ ............. (ถ้ำมี) หมู่ที่ ...... 
ต ำบล/แขวง ............... อ ำเภอ/เขต ....................... จงัหวดั ........................ ของกำรเลอืกตัง้ 
(สมำชกิสภำ/ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่) ในวนัที ่....... เดอืน ............. พ.ศ. ......... เพิม่เตมิ ดงันี้ 

(๑) ............................................ (๒) ........................................... 
(๓) ............................................ (๔) ........................................... 
(๕) ............................................ (๖) ........................................... 

ฯลฯ 
ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่.............. เดอืน .............................. พ.ศ. .................. 

สัง่ ณ วนัที ่............... เดอืน .............................. พ.ศ. .................. 
 

(ลงชื่อ) .............................................. 
(............................................) 

ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ (ประเภทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชื่อ) 
  

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๔ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๗๓ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๗๔ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๗๕ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๗๖ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๗๗ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๗๘ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๗๙ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๘๐ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๘๑ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๘๒ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๘๓ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๘๔ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๘๕ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๘๖ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๘๗ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๘๘ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๘๙ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๙๐ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๙๑ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๙๒ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๙๓ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๙๔ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๙๕ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๙๖ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๙๗ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๙๘ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๕๙๙ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๐๐ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๐๑ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๐๒ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๐๓ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๐๔ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๐๕ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๐๖ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๐๗ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๐๘ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๐๙ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๑๐ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๑๑ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๑๒ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๑๓ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๑๔ 

 
  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
 

 

๖๑๕ 

 
  



  

๖๑๖ 

 


