
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการท าลายบัตรเลือกตั้ง 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย 
บัตรเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ว่าด้วยการท าลายบัตรเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ข้อ ๔ การท าลายบัตรเลือกตั้งตามระเบียบนี้  ให้ใช้บังคับแก่บัตรเลือกตั้งที่ใช้หรือจะใช้ 

ในการลงคะแนนก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับ 

บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติ  หรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ที่ก าหนดเรื่องการท าลายบัตรเลือกตั้งไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับ  ซึ่งขัดหรือแย้งกบัระเบียบนี้ให้ใช้ระเบยีบนี้แทน 

ข้อ  ๕  ในระเบียบนี้ 
“บัตรเลือกตั้ง”  หมายความว่า  บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  บัตรเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา  บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  บัตรออกเสียงประชามติ  และให้
หมายความรวมถึง  บัตรลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย   

“ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 

“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา   

“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั  ปลัดเทศบาล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดกรุงเทพมหานคร  และปลัดเมืองพัทยา   

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตจุ าเป็น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือ

ผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ บัตรเลือกตั้งที่จะท าลายได้ตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนแล้ว 
(๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือ 
(๓) ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
ข้อ ๘ บัตรเลือกตั้ งและต้นขั้ วบัตรเลือกตั้ งที่จะด าเนินการท าลาย  ให้ท าลายได้  

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) เป็นบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผล 

การเลือกตั้งแล้วเป็นระยะเวลาเกินหนึ่งปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  หรือเป็นบัตรออกเสียง
ประชามติที่ได้ประกาศผลการออกเสียงประชามติแล้วเป็นระยะเวลาเกินสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ผลการออกเสียงประชามติ 

(๒) เป็นบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีร้องคัดค้านในความผิดเกี่ยวกับ 
บัตรเลือกตั้ง  หรือมีแต่เรื่องร้องคัดค้านนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือศาลฎีกา  หรือศาลอุทธรณ์  
แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้ว  และ 

(๓) เป็นบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีการฟ้องคดีอาญา  คดีแพ่ง  หรือ  
คดีปกครองในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การลงคะแนน  หรือ  
การนับคะแนนเลือกตั้ง  หรือมีกรณีการฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแต่คดีถึงที่สุดแล้ว   

โดยให้มีการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ก่อนด าเนินการท าลาย 

หมวด  ๒ 
การท าลายบัตรเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ขั้นตอนการท าลายบตัรเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๙ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายบั ตรเลือกตั้ง
ส่วนกลาง  เพ่ือด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเก็บรักษาไว้  
ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการฝ่ายเป็นประธานกรรมการ  พนักงานของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ  โดยให้พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
คนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการท าลาย
บัตรเลือกตั้งส่วนจังหวัดเพ่ือด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดเก็บรักษาไว้ประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ   
โดยให้พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดคนหนึ่งเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น   
เพ่ือด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาไว้  ประกอบด้วย  ประธาน
กรรมการหนึ่งคน  และกรรมการไม่น้อยกว่าสองคน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
โดยให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ถ้าประธานกรรมการไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่
ท าหน้าที่ประธานกรรมการ  มติของคณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้ากรรมการผู้ใด 
ไม่เห็นด้วย  ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๙  มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ารายละเอียดและรายงานขอ้เท็จจริงพร้อมทั้งความเห็นและวิธีการท าลาย  เสนอขออนมุตัิ

ท าลายบัตรเลือกตั้ง 
(๒) เสนอรายงานตาม  (๑)  ต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติท าลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๑๑ 
(๓) ควบคุมการท าลายบัตรเลือกตั้งที่ได้รับอนุมัติให้ท าลายแล้ว 
ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติท าลายบัตรเลือกตั้ง

ส่วนกลาง  และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจั งหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ
ท าลายบัตรเลือกตั้งทั้งส่วนจังหวัดและส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๑๒ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ได้รับรายงานการขออนุมัติท าลายบัตรเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้พิจารณาอนุมัติท าลายบัตรเลือกตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  ๘  โดยเร็ว 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการท าลายบัตรเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๓ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  อนุมัติให้ท าลายบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้คณะกรรมการท าลาย  
บัตรเลือกตั้งส่วนกลาง  คณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งส่วนจังหวัด  หรือคณะกรรมการท าลาย  
บัตรเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  มีหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งภายในหกสิบวัน  

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติและให้มีการควบคุมดูแลโดยเคร่งครัด  มิให้บัตรเลือกตั้งออกไปภายนอกได้  หรือ 
มีผู้น าไปใช้ในทางที่มิชอบแล้วให้จัดท ารายงานผลการท าลายบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๔ ให้ด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ  ตามที่ได้รับการอนุมัติ  โดยวิธี 
การท าลายนั้นให้ค านึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคล  ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย   
และวิธีการท าลายนั้นต้องท าให้บัตรเลือกตั้งถูกท าลายจนสิ้นสภาพและไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก 

การท าลายบัตรเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ  หากจะเป็นผลให้มีรายได้เกิดขึ้นให้เสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หรือ
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป  และเงินที่ได้ให้ส่งเป็นรายได้
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๑๔  วรรคหนึ่ง   
ให้เสนอขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นจากเงินงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง  หรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๖ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  
ให้คณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งรายงานผลการท าลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๑๓  ต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   
แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
แบบพิมพ ์

 
 

ข้อ ๑๗ แบบพิมพ์ที่ใช้ในการท าลายบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตามแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้ 
โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



แบบรายงานข้อมูลเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติให้ท าลายบัตรเลือกตั้ง 
หน่วยงาน ................................................................... 

ที่ 
การเลือกตั้ง/เขตเลือกตั้ง/จังหวัด 

(กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ระบุประเภท
ของการเลือกตัง้/อ าเภอ/จังหวัด) 

วันเลือกตั้ง 
วันประกาศผล
การเลือกตั้ง 

ผลการ
ตรวจสอบ 

บัตรเลือกตั้งทีจ่ะท าลาย/ต้นขัว้บัตรเลือกตั้ง 
(จ าแนกเป็นหมวดหมูต่ามระเบียบข้อ ๗) จ านวน  หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ระบุวิธีการ
ท าลาย) 

 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
๑. ให้แนบส าเนาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน  
๒. เขตเลือกตั้ง (กรณีการเลือกตั้งครั้งเดียวกันให้ระบุโดยไม่ต้องแยกรายการก็ได้) เช่น เขตเลือกตั้งท่ี ๑ – ๓          
๓. กรณีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัตรเลือกตั้งท่ีจะท าลายให้ระบุประเภทบัตรเลือกตั้งด้วยว่าเป็นบัตรเลือกตั้ง 
    สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
    
 
 
 

(ลงชื่อ) ......................................... ผู้รายงาน 
(..........................................) 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการท าลายบตัรเลือกตั้ง 
....... /............. /....... 

 
 


