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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยการเลือกต้ังเชิงสมานฉันท 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นที่ผานมา  ไดมีการรองเรียน
และรองคัดคานการเลือกต้ังเปนจํานวนมาก  โดยสวนใหญเปนเร่ืองที่ผูรองสําคัญผิดในขอกฎหมายหรือ
สําคัญผิดในขอเท็จจริง  จึงกอใหเกิดความแตกแยกในชุมชนแบงเปนฝกเปนฝายขาดความสามัคคีที่จะ
รวมกันพัฒนาสังคมโดยสวนรวม  ประกอบกับกระบวนการจัดการเลือกต้ังมีระยะเวลากําหนดให
คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาเพื่อมีคําส่ังเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูกระทําผิด
กฎหมายเลือกต้ังทองถิ่นกอนประกาศผลการเลือกต้ัง  ภายใตกรอบระยะเวลาการประกาศผลการเลือกต้ัง
ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ฉบับที่  ๓๒  หรือพิจารณาหลังวันประกาศผลการเลือกต้ังไมเกิน  ๑  ป  ตามมาตรา  ๙๗  แหง
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  จึงเปนเร่ืองจําเปน
ที่ทุกฝายตองรวมมือรวมใจในการสรางความสมานฉันทโดยการระงับเร่ืองรองเรียนและรองคัดคาน 
การเลือกต้ังลงดวยความพอใจของคูความ  ดังนั้น  เพื่อใหการสรางความสมานฉันทในบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังมีหลักเกณฑและวิธีการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  จึงจําเปนตองออก
ระเบียบนี้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๐   และมาตรา   ๑๙   แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐๕  และ 
มาตรา  ๑๐๖  แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกต้ังในการประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๐   
จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการเลือกต้ังเชิง
สมานฉันท  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เลือกต้ัง”  หมายความวา  เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
“ผูรองเรียน”  หมายถึง  ผูรองเรียนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการสืบสวน

สอบสวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“ผูคัดคาน”  หมายถึง  ผูคัดคานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการคัดคาน 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
“ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจํา

กรุงเทพมหานคร   
“คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  คณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจํากรุงเทพมหานคร 
ขอ ๔ ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจ

วินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการใชบังคับระเบียบนี้ 
ขอ ๕ เมื่อมีเหตุที่จะตองจัดใหมีการเลือกต้ังและไดมีการประกาศใหมีการเลือกต้ังสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแลว  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชิญผูสมัครรับ
เลือกต้ัง  ผูสนับสนุนผูสมัคร  บุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกต้ังเพื่อใหความรูและสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการเลือกต้ังทองถิ่นในเร่ือง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  และวิธีปฏิบัติในการเลือกต้ัง 
(๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๓) ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 
(๔) การสรางการยอมรับในเร่ือง  รูแพ  รูชนะ  รูอภัย  และการรูรักสามัคคี 
(๕) การดํารงรักษาความเปนมิตร  เปนเพื่อนบาน  และความเปนญาติพี่นองในทองถิ่นทั้งกอน

และหลังการเลือกต้ัง 
ขอ ๖ คาใชจายในการดําเนินการตามขอ  ๕  ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบในการเบิกจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น 
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ขอ ๗ เมื่อผูรองเรียนย่ืนคํารองเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผูที่ไดรับมอบหมายสงสําเนาเร่ืองรองเรียนใหผูอํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดพิจารณาดําเนินการ 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการย่ืนคํารองคัดคานการเลือกต้ังโดยอนุโลม 
ขอ ๘ เมื่อผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดรับคํารองเรียนในสารบบเรื่องรองเรียน  

นอกจากจะดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการสืบสวน  สอบสวน  และ 
การวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แลว  ถาผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพิจารณาขอมูลคํารองเรียน
เห็นวาผูรองเรียนสําคัญผิดในขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย  ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
จัดทําความเห็นประกอบขอกฎหมายและขอเท็จจริงเร่ืองรองเรียนเสนอตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดเพื่อพิจารณา 

การพิจารณาสงเร่ืองใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพิจารณานั้น  ใหผูอํานวยการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดดําเนินการภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับเร่ืองรองเรียน 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับการย่ืนคํารองคัดคานการเลือกต้ังตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการคัดคานการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยอนุโลม 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ผูอํานวยการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดเสนอตามขอ  ๘  ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูอํานวยการ 
การเลือกต้ังประจําจังหวัด 

การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพิจารณาวาเปนกรณี 
ที่เขาใจผิดในขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายตามที่ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเสนอหรือไม  และ
สมควรจะใชกระบวนการสรางความสมานฉันทหรือไม  หากสมควรใหดําเนินการตามระเบียบนี้   
แตถาไมสมควรใหสงเร่ืองคืนใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพรอมความเห็นยุติกระบวนการ
สรางความสมานฉันท 

ขอ ๑๐ กอนเร่ิมกระบวนการสรางความสมานฉันท  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดจัดใหผูรองเรียนหรือผูคัดคานลงลายมือชื่อตกลงเขาสูกระบวนการสรางความสมานฉันทและ
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ยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนลายลักษณอักษร  และถาคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
เห็นสมควรใหมีบุคคลภายนอกรวมกระบวนการสรางความสมานฉันท  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดเชิญบุคคลดังกลาวเขารวมพิจารณาดวย 

ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนแหงการสมานฉันทดวยความพอใจของคูความ  คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประจําจังหวัดอาจใหผูรองเรียน  ผูถูกรองเรียน  หรือผูคัดคานการเลือกต้ัง  ผูถูกคัดคาน 
การเลือกต้ัง  เสนอขอเท็จจริงหรือขอมูลเบื้องตนเพิ่มเติมจากคํารองเรียนหรือคําคัดคานการเลือกต้ังก็ได 

ขอ ๑๒ คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตองดําเนินการสรางความสมานฉันทให
แลวเสร็จภายในสามวันนับแตวันที่เร่ิมกระบวนการสมานฉันท  ตามขอ  ๑๐  กรณีเห็นวาผูรองเรียนหรือ
ผูคัดคานการเลือกต้ังใกลจะเขาใจขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่ถูกตอง  อาจขยายระยะเวลาในการ
สมานฉันทออกไปอีกไมเกินสามวันนับแตส้ินสุดระยะเวลาการดําเนินงานในสามวันแรก 

ขอ ๑๓ การดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  อยูภายใตเง่ือนเวลาที่
บังคับตามกฎหมาย   ระเบียบ   ขอกําหนดและมติของคณะกรรมการการเลือกต้ังที่ เกี่ยวของกับ 
การเลือกต้ังทองถิ่น 

ขอ ๑๔ กระบวนการสรางความสมานฉันทส้ินสุดลงดวยกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูรองเรียนยินยอมถอนคํารองเรียน  หรือผูคัดคานการเลือกต้ังยินยอมถอนคํารองคัดคาน

การเลือกต้ัง 
(๒) ผูรองเรียนประสงคใหพิจารณาเรื่องรองเรียนตอไป  หรือผูคัดคานการเลือกต้ังประสงคให

พิจารณาเรื่องคัดคานการเลือกต้ังตอไป 
ขอ ๑๕ ในกรณีที่ผูรองเรียนตกลงยินยอมถอนคํารองเรียน  ใหบันทึกปากคําผูรองเรียนไว

และเสนอใหยุติเร่ืองโดยการถอนคํารองเรียน  เพื่อจําหนายเร่ืองออกจากสารบบ 
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการคัดคานการเลือกต้ังโดยอนุโลม 
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดรายงานผลการดําเนินการตามระเบียบนี้

ตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ภายในวันที่สามของทุกเดือน 
ขอ ๑๗ การเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไดดําเนินการเสร็จแลวหรืออยู

ระหวางดําเนินการจัดการเลือกต้ังและมีเร่ืองรองเรียนการเลือกต้ังทองถิ่นตามระเบียบคณะกรรมการ 
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การเลือกต้ังวาดวยการสืบสวน  สอบสวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือมีเร่ืองรองคัดคาน
การเลือกต้ังตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการคัดคานการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อยูกอนระเบียบฉบับนี้ประกาศใช  ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดพิจารณาตามความในขอ  ๘  และคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพิจารณาวาสมควร 
นํากระบวนการสรางความสมานฉันทมาใชบังคับหรือไม  โดยใหนําความในขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  
ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๕  และขอ  ๑๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อภิชาต  สุขัคคานนท 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
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