
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการปฏบิัตหิน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้ง   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือให้การใช้อ านาจและการสั่งการของกรรมการการเลือกตั้งเป็นไป  
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ประกอบกับมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๑๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ 

การเลือกตั้งด้วย   
“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร  หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
และให้หมายความรวมถึงสถานที่ เลือกตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และ  
หน่วยออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย  แล้วแต่กรณี 

“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ   
แล้วแต่กรณี 

“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่ก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง  วันออกเสียงประชามติ  และให้
หมายความรวมถึงวันที่ประกาศก าหนดให้เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละระดับ  แล้วแต่กรณี 

“เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการออกเสียง
ตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ในระหว่างการเลือกตั้ง  กรรมการที่พบเห็นการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าใด
อันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ให้มีอ านาจ  ดังนี้ 

(๑) ถ้าการนั้นเป็นการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้สั่งระงับ  
ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือสั่งให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร  หากเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นไม่ด าเนินการตามค าสั่ง  กรรมการอาจรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรอื
ผู้มีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร   

(๒) ถ้าเป็นการกระท าของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้สั่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจและพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ  หรือสั่งให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระท าและรวบรวมพยานหลักฐานไว้ 
เพื่อด าเนินการต่อไปได้ตามที่จ าเป็น 

(๓) ถ้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือกระท าการใดอันอาจเป็นเหตุ 
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้สั่งเปลี่ยน
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามที่เห็นสมควร 

(๔) กรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  จะสั่งให้ระงับ  ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิก
การเลือกตั้ง  และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือ 
ทุกหน่วยในเขตเลือกตั้ง  หรือในเขตอ าเภอหรือจังหวัดส าหรับกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ 

ข้อ ๕ กรณีกรรมการมีค าสั่งระงับ  ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกการเลือกตัง้  และ
สั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่  แล้วแต่กรณี  ให้กรรมการแจ้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติตามค าสั่ง   

ข้อ ๖ เมื่อกรรมการออกค าสั่งตามข้อ  ๔  หรือข้อ  ๕  แล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบโดยเร็ว   

เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วให้ประชุมพิจารณาโดยเร็ว  ถ้าคณะกรรมการ 
มีมติเห็นชอบ  ให้ค าสั่งนั้นมีผลต่อไป  กรณีคณะกรรมการมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม  ยกเลิกค าสั่ง  หรือมีมติ
ให้ด าเนินการอย่างใดตามที่เหมาะสม  ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการต่อไป  ทั้งนี้   
ไม่กระทบต่อการใดที่ด าเนินการตามค าสั่งกรรมการก่อนที่คณะกรรมการจะมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม   
ยกเลิกค าสั่ง  หรือมีมติให้ด าเนินการอย่างใด   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๗ ภายหลังวันเลือกตั้งแต่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  กรณีกรรมการมีความเห็นควร  
สั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้ง  สั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่  หรือนับคะแนนใหม่  แล้วแต่กรณี  ให้กรรมการ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

ข้อ ๘ ค าสั่งของกรรมการตามระเบียบนี้ให้สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
พฤติการณ์หรือเหตุในการออกค าสั่ง  ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง  
เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเร่งด่วนไม่สามารถสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะที่สั่งได้  ให้กรรมการ 
สั่งด้วยวาจาแล้วจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรในโอกาสแรกที่สามารถด าเนินการได้ 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน 

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓


