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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นไปตามบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕ 

มาตรา  ๑๐  (๒)  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

และมาตรา  ๖  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๙/๑  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๖ 

มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๗ 

มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๓/๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗ 

มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๗๘ 

มาตรา  ๗๙  มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๙  มาตรา  ๙๐ 

มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๗  มาตรา  ๙๘  มาตรา  ๑๐๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๔๗/๒๕๕๔  เม่ือวันที่ 

๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๔   คณะกรรมการการเลือกตั้ งจึ งออกระเบียบเ ก่ียวกับการเลือกตั้ ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่กําหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  หรือแบบบัญชีรายชื่อ  แล้วแต่กรณี 
“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องถิ่นที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนเลือกตั้ง 
“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนเลือกตั้ง  และให้หมายความ 

รวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่กําหนดให้เป็นวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาให้มี 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วย 

การทะเบียนราษฎร 
“นายทะเบียนอําเภอ”  หมายความว่า  นายทะเบียนอําเภอตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน 

ราษฎร 
“นายทะเบียนท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน 

ราษฎร 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ปลัดกรุงเทพมหานคร 
“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึง  ผู้อํานวยการเขต  และปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํา 

ก่ิงอําเภอ 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ”  หมายความรวมถึง  เขตและก่ิงอําเภอ 
“ตําบล”  หมายความรวมถึง  แขวง 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
“ที่ว่าการอําเภอ”  หมายความรวมถึง  สํานักงานเขต  และที่ว่าการก่ิงอําเภอ 
“เทศบาล”  หมายความรวมถึง  เมืองพัทยา 
“สํานักงานเทศบาล”  หมายความรวมถึง  ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  กรณีจําเป็นที่ไม่อาจ 

ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือเห็นสมควรให้มีการปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบนี้ให้ขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนเป็นกรณี ๆ  ไป 
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หมวด  ๑ 
เขตเลือกตั้ง  หน่วยเลือกตั้ง  และที่เลือกตั้ง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจํานวน 
เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสําหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 
ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า   

ข้อ ๗ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจํานวน 
เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสําหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัดเสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นรายจังหวัด  ตามจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) จังหวัดใดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้หนึ่งคน  ให้ถือเขตจังหวัด 
เป็นเขตเลือกตั้ง 

(๒) จังหวัดใดที่มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งคน 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั้นพิจารณาเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดตามที่ 
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเสนอรูปแบบการแบ่งเขตตามวรรคหนึ่งอย่างน้อย 
สามรูปแบบและให้มีแผนที่  รวมทั้งรายละเอียดพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง  และ 
จํานวนราษฎรในเขตเลือกตั้ง 

ข้อ ๘ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้ดําเนินการตามข้อ  ๗  เสร็จแล้ว 
ในวันถัดไปให้นําผลการพิจารณาเสนอความเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดทุกรูปแบบพร้อมแผนที่ 
แสดงรายละเอียดตามข้อ  ๗  ประกาศให้ประชาชนในจังหวัดทราบ  โดยปิดประกาศ  ณ  สํานักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอําเภอ  สํานักงานเทศบาล  และ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ  ในจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดเสนอความเห็น 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งมายังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดให้มีการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองในจังหวัด 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย 
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ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
ประชาชนตามข้อ  ๘  ประกอบการพิจารณาเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง 
แล้วให้เสนอผลการพิจารณาข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอย่างน้อยสามรูปแบบ 
เรียงตามลําดับความเหมาะสมต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันถัดไป  ซ่ึงแต่ละรูปแบบประกอบด้วย 

(๑) รายละเอียดเก่ียวกับอําเภอหรือตําบล  หรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต 
(๒) จํานวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้ง  และผลต่างของจํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

จากจํานวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน    ในจังหวัดนั้น 
(๓) เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
(๔) แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขต 
ข้อ ๑๐ เม่ือได้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ 

การแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งให้กระทําได้เฉพาะเม่ือมี 
การเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัด 

เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัด 
จะพึงมี  และจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด  ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
อําเภอหรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งในคราวนั้น  ตามแบบ  ส.ส.  ๑  โดยถือเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศ 
กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่มีกรณีจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ใช้เขตเลือกตั้งในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปของตําแหน่ง 
ที่ว่างนั้น  โดยมิให้นําการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง 
มาใช้บังคับ 

ส่วนที่  ๒ 
หน่วยเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๑ เม่ือได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้ง 
ใดแล้ว  ให้นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําร่างประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งให้แก่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
มอบหมาย  พิจารณาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต 
เลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  ประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้ง 
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ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ตามมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยใช้แบบ  ส.ส.  ๒  จํานวนแปดชุด  ในกรณีจําเป็นอาจ 
ให้จัดทําแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

การปิดประกาศตามวรรคหนึ่งให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
ชุดที่หนึ่ง  มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ปิดประกาศไว้  ณ  ศาลากลางจังหวัด 
ชุดที่สอง  มอบให้นายอําเภอ  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอําเภอเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ 

ในเขตอําเภอนั้น 
ชุดที่สาม  มอบให้ปลัดเทศบาล  หรือปลัดเมืองพัทยา  หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

ปิดประกาศไว้  ณ  สํานักงานเทศบาล  และที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ 
ในเขตการปกครองท้องถิ่นนั้น 

ชุดที่ส่ี  มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน  หรือผู้อํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดเทศบาล 
หรือปลัดเมืองพัทยา  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน 
หรือปิดประกาศไว้  ณ  เขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควรเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น 

ชุดที่ห้า  มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน  หรือผู้อํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดเทศบาล 
หรือปลัดเมืองพัทยา  หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณ 
ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 

ชุดที่หก  มอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  เก็บสํารองไว้ปิดประกาศ  ณ  ที่เลือกตั้งแทนของเดิมที่ชํารุด 
หรือสูญหาย 

ชุดที่เจ็ด  ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ชุดที่แปด  ให้สํานักทะเบียนอําเภอ  หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๑๒ ในการกําหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้งตามข้อ  ๑๑  ให้คํานึงถึง 

ความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนน้อย 

จะรวมหมู่บ้านที่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  สําหรับในเขตเทศบาล 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือในเขตชุมชนหนาแน่นอาจกําหนดให้ใช้เขตชุมชน  แนวถนน  ตรอก  ซอย 
คลอง  หรือแม่น้ํา  เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้  และ 
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(๒) ให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละแปดร้อยคนเป็นประมาณ  แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็น 
การสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  อาจกําหนดจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
มากกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้  หรือจะกําหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่า 
จํานวนดังกล่าวก็ได ้

ข้อ ๑๓ หากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง ก็ให้กระทําได้ 
โดยประกาศตามแบบ  ส.ส.  ๓  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  และอาจจัดทําแผนที่สังเขปแสดงเขต 
ของหน่วยเลือกตั้งด้วยก็ได้  เว้นแต่ในกรณีเกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็น 
อย่างอ่ืน  จะประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  เม่ือประกาศ 
เปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๑๑  แล้วส่งประกาศไปยัง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยด่วน 

ข้อ ๑๔ การกําหนดหมายเลขหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง  ให้กําหนดหมายเลข 
หน่วยเลือกตั้งแยกเป็นรายเทศบาลหรือรายตําบล  โดยใช้หมายเลขเรียงตั้งแต่หมายเลข  ๑  ตามลําดับ 
จนครบทุกหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเทศบาลหรือตําบล  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีเทศบาลใดแบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็นแขวง  ให้กําหนดหมายเลขของหน่วยเลือกตั้ง 
เป็นรายแขวง 

ส่วนที่  ๓ 
ที่เลือกตั้ง 

๑.  ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง 
 

 

ข้อ ๑๕ ให้นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําร่างกําหนดที่เลือกตั้งของ 
หน่วยเลือกตั้งเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  พิจารณาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน  และให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  ประกาศ 
กําหนดที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๒  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน 
ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ซ่ึงประชาชนเข้าออกได้ง่าย  มีความสะดวกเหมาะสมและมีขนาดพอสมควร 
ที่จะทําการเลือกตั้งได้สะดวกและควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลือกตั้ง  เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้ 
สิทธิเลือกตั้งและตรวจดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ง่าย 

การเปลี่ยนแปลงที่ เลือกตั้งใ ห้กระทําก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน   เว้นแต่กรณี 
เกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอย่างอ่ืน  จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวัน 
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เลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  และให้นําความในข้อ  ๑๑  เก่ียวกับการปิดประกาศมาใช้บังคับกับ 
การประกาศกําหนดที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งโดยอนุโลม  กรณีการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง 
เนื่องจากเกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอย่างอ่ืน  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศตามแบบ  ส.ส.  ๔ 

ข้อ ๑๖ คูหาลงคะแนนสําหรับที่เลือกตั้งหนึ่งให้มีจํานวนสามคูหาเป็นอย่างน้อย 

ข้อ ๑๗ ก่อนวันเลือกตั้ ง ใ ห้คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําเขต เลือกตั้ งหรือผู้ ที่ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายดําเนินการจัดให้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

การเลือกตั้ง  ตลอดจนการจัดภายในบริเวณที่เลือกตั้งตามตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง  ท้ายระเบียบนี้ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรืออาจปรับแผนผังที่เลือกตั้งได้ตามสภาพพื้นที่ของที่เลือกตั้งก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  จัดทําป้ายหรือเครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง 

เพื่อมอบให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศ 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  จัดทําป้ายบอกที่เลือกตั้งเพื่อมอบให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

ปิดประกาศ  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อความ  ดังนี้ 

“การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (เป็นการทั่วไป/หรือแทนตําแหน่งที่ว่าง) 

ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่..........  ตําบล/แขวง...........เทศบาล  ............อําเภอ............... 

ของเขตเลือกตั้งที่  ........  จังหวัด  .................  สถานที่เลือกตั้ง    (ระบุสถานที่)”   

ข้อ ๒๐ ในระหว่างเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งให้มีการเชิญธงชาติขึ้นบริเวณด้านหน้าของ 

ที่เลือกตั้งเช่นเดียวกับสถานที่ราชการ  และเม่ือเสร็จการเลือกตั้งแล้วให้เชญิธงชาติลง 

๒.  ที่เลือกตั้งกลาง 

ข้อ ๒๑ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 

หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  ประกาศกําหนดที่เลือกตั้งกลางในเขต 

เลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๕  อย่างน้อยเขตเลือกตั้งละหนึ่งแห่ง  สําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๕ 

และมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ให้นําความในข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ในกรณีจําเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  อาจประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งได้  แต่ต้อง 

ประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขต 

จังหวัด  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/ก  อย่างน้อยหนึ่งแห่ง  สําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๖  และมาตรา  ๙๗ 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึง 

สมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ไว้เป็นการล่วงหน้า 

สําหรับการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่หรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้นํา 

ความในหมวด  ๑  เขตเลือกตั้ง  หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  ส่วนที่  ๓  ที่เลือกตั้ง  ๑.  ที่เลือกตั้งของ 

หน่วยเลือกตั้ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีจําเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง 

กลางนอกเขตจังหวัดได้  แต่ต้องประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

หมวด  ๒ 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการการ เลือกตั้ งประจํา จังหวัด   มีหน้าที่ กํา กับควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สุจริตและเที่ยงธรรม  โดยถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตามมาตรา  ๑๔ 

มาตรา  ๑๙  (๖)  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้  ภายใน 

กรอบเงินงบประมาณหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  จนกว่าภารกิจการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสร็จส้ิน 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ส่วนที่  ๑ 
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  และ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๒๔ การแต่งตั้ง  วิธีปฏิบัติหน้าที่  และการพ้นจากตําแหน่ง  ของผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้ง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

กรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเลือกตั้งโดยเร่งด่วน  หรือมีการยุบสภา  หรือ 
มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หรือมีการเลือกตั้งใหม่  หรือมีการเลือกตั้งเพิ่มเติม  คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เป็นผู้ อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  โดยไม่ต้องดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

และผู้อํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
 

 

ข้อ ๒๕ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาเสนอ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ยกเว้นข้าราชการการเมือง  เพื่อ 

(๑) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ตามแบบ  ส.ส.  ๖  หน่วยเลือกตั้งละหนึ่งคน  และผู้อํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
ในเขตเลือกตั้ง  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  ตามแบบ  ส.ส.  ๙  แห่งละหนึ่งคน 

(๒) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
นอกเขตจังหวัดก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ตามแบบ  ส.ส.  ๙/ก  ชุดละหนึ่งคน 

ข้อ ๒๖ ให้ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง  และผู้อํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางใน 
เขตเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  มีอํานาจและหน้าที่ดังนี้ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๑) อํานวยความสะดวกและให้คําแนะนําในการตรวจสอบเอกสาร  และการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  หรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  หรือ 
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี  เพื่อให้ดําเนินการเลือกตั้งได้ด้วย 
ความเรียบร้อย 

(๒) ปฏิบัติตามคําส่ังหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัด  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งมอบหมาย 

ให้ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือ 
ผู้อํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  พ้นจากตําแหน่งพร้อมกับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง    
หรือกรรมการประจําที่ เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่ เลือกตั้งกลางนอก 
เขตจังหวัด 

ข้อ ๒๗ ก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวันหรือในวันลงคะแนนเลือกตั้ง  หาก 
ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการประจํา 
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือการปฏิบัติหน้าที่นั้นอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหาย  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งมอบหมาย  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ส่ังให้ผู้นั้นพ้นจาก 
ตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลอ่ืนทําหน้าที่แทนทันที 

ส่วนที่  ๓ 
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

และคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
 

 

ข้อ ๒๘ การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 

เขตเลือกตั้งมอบหมาย  แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๖  (๒)  และมาตรา  ๑๗ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึง 
สมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบวัน  ตามแบบ  ส.ส.  ๖  หน่วยเลือกตั้งละเก้าคน  แล้วให้ปิดประกาศ  ณ  สํานักงานคณะกรรมการ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนั้น  และปิดประกาศ  ณ  ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับ 
การแต่งตั้งทราบโดยเร็ว  ตามแบบ  ส.ส.  ๘ 

(๒) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งมอบหมาย  แต่งตั้งคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าสิบวัน  ตามแบบ  ส.ส.  ๙  ชุดละเก้าคนต่อผู้ลงทะเบียนทุกแปดร้อยคนก่อนวันลงคะแนน 
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  กรณีมีเศษเกินสี่ร้อยคนให้เพิ่มคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
ได้อีกหนึ่งชุด  

(๓) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
นอกเขตจังหวัด  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ตามแบบ  ส.ส.  ๙/ก  ชุดละเก้าคนต่อผู้ลงทะเบียน 
ทุกแปดร้อยคนก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  กรณีมีเศษเกินสี่ร้อยคนให้เพิ่มคณะกรรมการ 
ประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดได้อีกหนึ่งชุด 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึง  นิสิต  นักศึกษา 
ที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งด้วย 

คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
พ้นจากหน้าที่เม่ือเสร็จส้ินการนับคะแนนในวันเลือกตั้งและนําส่งผลการนับคะแนนพร้อมส่งมอบบัตรเลือกตั้ง 
หีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือ 
ผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  และคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
นอกเขตจังหวัดพ้นจากหน้าที่เม่ือเสร็จส้ินการส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้แทน  บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด 
หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  ณ  ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 

ข้อ ๒๙ ก่อนวันเลือกตั้งหรือวันลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี  ถ้ากรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
นอกเขตจังหวัดผู้ใดซ่ึงได้รับการประกาศแต่งตั้งไว้แล้ว  ต่อมาผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแล้วแต่กรณี  แต่งตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
ในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี  จนครบจํานวนตามข้อ  ๒๘ 

ข้อ ๓๐ ในวันเลือกตั้งหรือวันลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี  ถ้าถึงเวลาเปิด 
การลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  มีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
หรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดมาปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบจํานวนตามข้อ  ๒๘ 
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ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือ 
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดที่มีอยู่ในขณะนั้น  แต่งตั้งผู้ มีสิทธิเลือกตั้งใน 
เขตเลือกตั้งเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือ 
กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี  จนครบจํานวนตามข้อ  ๒๘  แต่ถ้าไม่มี 
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจํา 
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เลย  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
จังหวัดแล้วแต่กรณี  แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือ 
กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 

หากไม่สามารถแต่งตั้ งบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือ 
กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 
ได้ตามวรรคหนึ่งให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายตามข้อ  ๒๘  (๑)  หรือ  (๒)  ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 

(๒) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย  ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งเป็นกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 

(๓) กรณีไม่อาจดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ได้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  ตามแบบ  ส.ส.  ๓๗  โดยอนุโลมและรายงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  ตามมาตรา  ๗๘  แห่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา 
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
ในเขตเลือกตั้ง  หรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าห้าคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ประธานกรรมการ 
ประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  หรือประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 
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แล้วแต่กรณีเป็นประธานที่ประชุม  ถ้าประธานไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมาแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  หรือกรรมการประจํา 
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
ในเขตเลือกตั้ง  หรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดแล้วแต่กรณีให้เป็นไปตาม 
เสียงข้างมาก  ถ้าจํานวนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ส่วนที่  ๔ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 

 

ข้อ ๓๒ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําสถานที่ดังต่อไปนี้  อย่างน้อยแห่งละหนึ่งคน 

(๑) ที่เลือกตั้ง 
(๒) ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  ทั้งในวันลงคะแนนและวันเลือกตั้ง 
(๓) ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 
(๔) สถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร 
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เพียงพอให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ประสานกับกรมการปกครอง  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอําเภอ  หรือหน่วยทหารในพื้นที่  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง  โดยคัดเลือกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรกํานัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือกําลังทหารในพื้นที่ 

ข้อ ๓๓ เม่ือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
ได้ดําเนินการตามข้อ  ๓๒  แล้ว  ให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามข้อ  ๓๒  แก่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
พิจารณาประกาศแต่งตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๖  แบบ  ส.ส.  ๙  แบบ  ส.ส.  ๙/ก  หรือแบบ  ส.ส.  ๙/น 
แล้วแต่กรณี  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  เว้นแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้งกลาง 
ในเขตเลือกตั้งให้พิจารณาประกาศแต่งตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

ในกรณีจําเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
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อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําสถานที่ตามข้อ  ๓๒  วรรคหนึ่ง 
ได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามข้อ  ๓๓  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้งหรือบริเวณที่เลือกตั้งกลาง 

ในเขตเลือกตั้งหรือบริเวณที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  หรือสถานที่นับคะแนนที่เลือกตั้งกลางใน 
เขตเลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร 

(๒) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการประจํา 
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  คณะกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
นอกเขตจังหวัด  และคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร 

(๓ รักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  เอกสารและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
ตลอดระยะเวลาจนเสร็จส้ินภารกิจ 

ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งพ้นจาก 
หน้าที่เม่ือได้ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งตามข้อ  ๑๕๕ 
แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
มอบหมายถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว  และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งกลาง 
นอกเขตจังหวัดพ้นจากหน้าที่เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนและได้ ส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้แทน 
บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  หรือผู้แทนหน่วยงาน  หรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
ณ  ที่ เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  สําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่นับคะแนน 
บัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรให้พ้นจากหน้าที่เม่ือเสร็จส้ินการนับคะแนนและ 
ส่งมอบผลคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว 

ส่วนที่  ๕ 
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๓๕ ก่อนวันเลือกตั้ง  ให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งให้เข้าใจบทบาท 
และหน้าที่ตามกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อกําหนด  และคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ดังนี้ 

(๑) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  จัดให้มีการอบรมเจ้าพนักงาน 
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ผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง  เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลาง 
ในเขตเลือกตั้ง  และคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร 

(๒) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดั 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการการการเลือกตั้ งและ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนด 

ส่วนที่  ๖ 
ตัวแทนพรรคการเมือง  และการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๓๖ พรรคการเมืองที่ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดประสงค์จะส่งตัวแทน 
ไปประจํา  ณ  ที่ เลือกตั้ง  ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  ที่ เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดหรือ 
ที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  เพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้ง 
และการนับคะแนนเลือกตั้ง  ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณีก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวัน  โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน  ตามแบบ  ส.ส.  ๗ 

ข้อ ๓๗ ตัวแทนพรรคการเมืองต้องอยู่ในที่ซ่ึงจัดไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดหรือสถานที่นับคะแนนในการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  ซ่ึงสามารถมองเห็น 
การปฏิบัติงานได้  โดยห้ามมิให้กล่าวโต้ตอบผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ผู้อํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
ผู้อํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดหรือ 
กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรหรือระหว่างกันเองจนเป็น 
อุปสรรคแก่การเลือกตั้ง 

ตัวแทนพรรคการเมืองอาจทักท้วงตามแบบทักท้วงและวิธีการทักท้วงที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนด  เม่ือเห็นว่ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  หรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 
และนอกราชอาณาจักรปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ  โดยในกรณีนี้ให้กรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
นอกเขตจังหวัดหรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร 
รับแบบทักท้วงแล้วให้ประชุมวินิจฉัยและบันทึกการทักท้วงไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง 
(ส.ส.  ๒๕)  โดยอนุโลม 
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ถ้าตัวแทนพรรคการเมืองกระทําการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้งและกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขต 
จังหวัดและกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  ถ้าได้ตักเตือนแล้ว 
แต่ยังขัดขืน  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําที่ เลือกตั้ งกลางใน 
เขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  และคณะกรรมการนับคะแนน 
บัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  มีอํานาจสั่งให้ตัวแทนพรรคการเมืองออกไปจาก 
ที่เลือกตั้งหรือที่นับคะแนนและให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ัง 

หมวด  ๓ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๓๘ ผู้ มี สิทธิ เลือกตั้ งต้อง มีคุณสมบัติและไ ม่มี ลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ 

ข้อ ๓๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  บุคคลซ่ึงไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทําให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ย่อมได้รับสิทธิหรือ 
เสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ส่วนที่  ๒ 
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 

 

๑.  การแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหต ุ

ข้อ ๔๐ เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้นายทะเบียนอําเภอ 
และนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ประกาศแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุ 
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.๒๗  เพื่อช่วยเหลือในการรับแจ้งเหตุ  ณ  สํานักทะเบียนอําเภอ 
หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น  แล้วส่งประกาศให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอําเภอ  ปลัดเทศบาล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และผู้ใหญ่บ้าน  แล้วแต่กรณี  เพื่อปิดประกาศไว้  ณ  ศาลากลางจังหวัด 
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ที่ว่าการอําเภอ  สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  และ 
เขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควร 

๒.  การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ ๔๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ให้แจ้งเหต ุ
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๒๘  หรือทําเป็นหนังสือ  ซ่ึงอย่างน้อยต้องระบุหมายเลข 
ประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน  พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ 
เลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด  ยื่นต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ในเขตท้องที่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งด้วยตนเองหรือทําเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน 
ไปยื่นแทน  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้  โดยต้องแจ้งเหตุภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือ 
ภายในเจ็ดวนันับแต่วันเลือกตั้ง 

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดมีความจําเป็นต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนระยะเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการแจ้งเหตุตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง  โดยยื่นต่อผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่แทน  และเม่ือถึงระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ส่งให้แก่นายทะเบียนอําเภอ 
และนายทะเบียนท้องถิ่นตามที่บุคคลผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
นับถึงวันเลือกตั้งเพื่อดําเนินการต่อไป 

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งดําเนินการแจ้งเหตุก่อนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งโดยยื่นต่อนายทะเบียนอําเภอ 
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรับคําร้องไว้ 
เพื่อพิจารณาเม่ือถึงกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๔๒ ในกรณีมีเหตุตามข้อ  ๔๓  การแจ้งเหตุที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๔๑ 
นอกจากบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว  ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้แจ้งแทน  

(๑) ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่า  เป็นผู้แจ้งแทนทหารประจําการ 
ทหารกองประจําการ  ตํารวจ  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  หรือข้าราชการซ่ึงได้รับคําส่ังให้ไปปฏิบัติ 
หน้าที่เก่ียวกับความสงบเรยีบร้อยหรือเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยนอกที่ตั้งปกติที่ตนมีภูมิลําเนา 

(๒) หัวหน้าสถานพยาบาล   เป็นผู้ แจ้งแทนผู้ เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวอยู่ ใน 
สถานพยาบาลแห่งนั้น 

(๓) หัวหน้าสถานสงเคราะห์  เป็นผู้แจ้งแทนคนพิการหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในความควบคุมดูแล 
และพักอาศัยในสถานที่แห่งนั้น 

(๔) หัวหน้าสถานที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องควบคุมหรือดูแลบุคคลที่ต้องถูกควบคุม 
หรือดูแลและพักอาศัยในสถานที่แห่งนั้น  เป็นผู้แจ้งแทนผู้ที่ถูกควบคุมหรือดูแลดังกล่าว 
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การแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้แจ้งดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
ที่สถานที่แห่งนั้นตั้งอยู่ 

๓.  การพิจารณาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ ๔๓ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาเหตุของการไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากแนวทาง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 
(๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นพิการหรือสูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
(๔) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ 

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
(๕) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร 
(๖) เหตุสุดวิสัยอ่ืนหรือเหตุอ่ืนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
ข้อ ๔๔ เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับการแจ้งเหตุตามข้อ  ๔๑  และ 

ข้อ  ๔๒  และพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่แจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควรที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ได้ตามข้อ  ๔๓  ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นหรือผู้แจ้งตามข้อ  ๔๒  ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งหรือได้รับแจ้งจากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ตามแบบ  ส.ส.  ๒๘ 

ข้อ ๔๕ ผู้มีสิทธเิลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามข้อ  ๔๔  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์การพิจารณาการแจ้งเหตุ 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาคําร้องให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง   

หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่ผู้ร้องแจ้งนั้น  เป็นเหตุ 
อันสมควร  ให้แจ้งไปยังนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่รับผิดชอบภายในสามวัน  เพื่อให้ 
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ  ๔๖  ต่อไป  แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เหตุที่ผู้ร้องแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควรให้รีบแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

๔.  การประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
และไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควร 

หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว  แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

ข้อ ๔๖ เ ม่ือพ้นระยะเวลาการแจ้งเหตุตามข้อ  ๔๑   และนายทะเบียนอําเภอหรือ 
นายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาเหตุอันสมควรที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ  ๔๓  แล้ว  ให้จัดทํา 
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รายชื่อผู้แจ้งเหตุซ่ึงเป็นเหตุอันสมควรส่งผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง 
มอบหมาย 

ข้อ ๔๗ ภายในสามวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  มอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(ส.ส.  ๑๐)  ชุดที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนของ 
แต่ละหน่วยเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๑๕๕  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผู้ที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย  จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 
(ส.ส.  ๑๐/ก)  ชุดที่คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดใช้ตรวจสอบและหมายเหตุ 
การลงคะแนน  ตามข้อ  ๑๘๑  ไปให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย 

ข้อ ๔๘ เม่ือผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมายได้รับ 
เอกสารตามข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  แล้ว  ให้ดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ 
เลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร 
เป็นรายตําบลหรือเทศบาลแล้วแต่กรณีในแต่ละเขตเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๒๙  จํานวนสี่ชุด  ให้แล้วเสร็จ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  และให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ชุดที่หนึ่ง  มอบให้นายอําเภอปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอําเภอ 
(๒) ชุดที่สอง  มอบให้ปลัดเทศบาลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปิดประกาศไว้ 

ณ  สํานักงานเทศบาลหรือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตเทศบาล 
หรือตําบลนั้น 

(๓) ชุดที่สาม  มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน  หรือผู้อํานวยการเขตของกรุงเทพมหานครหรือปลัดเทศบาล 
ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตหมู่บ้านหรือปิดประกาศไว้ 
ณ  เขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควรเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น 

(๔) ชุดที่ส่ี  สําหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
ส่งข้อมูลให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ตรวจสอบ 

ข้อมูลได้  หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลทางออนไลน์ 
เม่ือผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมายได้ดําเนินการ 

จัดทําบัญชี  (ส.ส.  ๒๙)  ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส่งมอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ชุดที่ 
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนตามข้อ  ๔๗  คืนแก่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
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ข้อ ๔๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุ 
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรตามข้อ  ๔๓  มีความผิดพลาด 
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคําร้อง  พร้อมหลักฐานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัด 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับคําร้องแล้วให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ชุดที่ได้รับคืนจากผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง 
มอบหมาย  ตามข้อ  ๔๘  วรรคสอง  และตรวจสอบจากต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริงหรือไม่  หรือตรวจสอบหลักฐานที่ผู้ร้องนํามาแสดงว่า 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ได้แจ้งเหตุความจําเป็นซ่ึงเป็นเหตุ 
อันสมควรตามข้อ  ๔๓  แล้ว  โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาดําเนินการให้ 
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้มีสิทธเิลือกตั้งได้ไปใช้ 
สิทธิเลือกตั้งจริง  ให้ดําเนินการแก้ไขโดยขีดฆ่าชื่อผู้เสียสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้น 
ไม่ใช่เหตุอันสมควร  ชุดที่ส่ี  ตามข้อ  ๔๘  (๔)  ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บรักษาไว้ 
และแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบ  พร้อมทั้งแจ้งไปยังผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือ 
ผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย  เพื่อให้ดําเนนิการแก้ไขในฐานข้อมูลโดยเร็ว  แต่หากตรวจสอบ 
แล้วพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งผู้ยื่นคําร้องทราบโดยเร็ว 

ส่วนที่  ๓ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๕๐ ให้นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๑๐  จํานวนแปดชุด  ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือ 
ผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  เพื่อพิจารณาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบห้าวัน  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ให้แล้วเสร็จก่อน 
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน   

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําเป็นรายหน่วยเลือกตั้ง 
โดยเรียงตามลําดับเลขหมายประจําบ้านในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  สําหรับหน่วยเลือกตั้งซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาล 
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ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตชุมชนหนาแน่น  อาจแยกออกตามชื่อ  ถนน  ตรอก  ซอย  คลองหรือ 
แม่น้ํา  โดยเรียงลําดับตัวอักษรและตามลําดับเลขหมายประจําบ้าน 

ข้อ ๕๑ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังนี้ 
(๑) ชื่อตัว - ชื่อสกุล 
(๒) เลขประจําตัวประชาชน 
(๓) เพศ 
(๔) วัน  เดือน  ปี  เกิด 
(๕) ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  ของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถ 

ตรวจสอบได้ 
ข้อ ๕๒ ให้ผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายลงลายมือชื่อแทน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐) 
ข้อ ๕๓ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  แต่ละชุดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ชุดที่หนึ่ง  มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ปิดประกาศไว้  ณ  ศาลากลางจังหวัด 
(๒) ชุดที่สอง  มอบให้นายอําเภอ  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่วา่การอําเภอเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ 

ในเขตอําเภอนั้น 
(๓) ชุดที่สาม  มอบให้ปลัดเทศบาล  หรือปลัดเมืองพัทยา  หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

ปิดประกาศไว้  ณ  สํานักงานเทศบาล  และที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ 
ในเขตการปกครองท้องถิ่นนั้น 

(๔) ชุดที่ส่ี  มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน  หรือผู้อํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดเทศบาล 
หรือปลัดเมืองพัทยา  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน 
หรือปิดประกาศไว้  ณ  เขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควรเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น 

(๕) ชุดที่ห้า  มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน  หรือผู้อํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดเทศบาล 
ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้งหรือบรเิวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 

(๖) ชุดที่หก  สําหรับนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ  หรือย้ายที่อยู่  และให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

(๗) ชุดที่เจ็ดและชุดที่แปด  มอบให้นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นปรับปรุง 
ให้ตรงกับชุดที่หก  และส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการ 
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การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ  เพื่อมอบให้ 
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไว้ใช้สําหรับ 
การตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนในวันลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งหนึ่งชุด 
(ชุดที่เจ็ด)  และสํารองในวันเลือกตั้งอีกหนึ่งชุด  (ชุดที่แปด)  สําหรับปิดหน้าที่เลือกตั้งแทนชุดที่ห้า 
และให้เก็บกลับคืนเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไป  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งใช้บัญชี 
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ชุดที่หก  ในการตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน 

ข้อ ๕๔ กรณีมีพรรคการเมืองใดหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดต้องการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศไว้  ให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น 
ขอคัดสําเนาจากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่ 
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

ข้อ ๕๕ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทําการแทนคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวันตามแบบ  ส.ส.  ๑๑ 

ส่วนที่  ๔ 
การเพิ่มชื่อ  การถอนชื่อ 

 

 

๑.  การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ ๕๖ กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า  ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน 
ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ของหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อ 
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  ให้นําสําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนหรือ 
บัตรประจําตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้มายื่นคําร้องตามแบบ  ส.ส.  ๑๒  ต่อนายทะเบียนอําเภอและ 
นายทะเบียนท้องถิ่น  ซ่ึงทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้น 
ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคําร้องและหลักฐานแล้ว  หากพิจารณา 
เห็นว่าผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้เพิ่มชื่อผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ 
ในทะเบียนบ้านลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ด้วยวิธีพิมพ์ชื่อเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ของหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ใน 
ช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปีกํากับไว้ 
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ในกรณีนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ส่ังยกคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแสดง
เหตุผลและแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

ข้อ ๕๗ ในกรณีผู้ยื่นคําร้องที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น 
ตามข้อ  ๕๖  วรรคสาม  แล้วไม่เห็นชอบด้วย  ผู้ยื่นคําร้องมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนา 
อยู่หรือต่อศาลแพ่งสําหรับผู้ที่ มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน 
เพื่อขอใหศ้าลวินิจฉัยว่าจะให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ตามที่ยื่นคําร้องหรือไม่ 
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 

ข้อ ๕๘ ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น  ได้รับคําส่ังของศาลให้เพิ่มชื่อ 
บุคคลใดในบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งให้ดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น  ด้วยวิธีพิมพ์ชื่อเพิ่มเติม 
เช่นเดียวกับข้อ  ๕๖  วรรคสอง 

๒.  การถอนชื่อผู้ซ่ึงไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ ๕๙ กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ของ 
หน่วยเลือกตั้งมีผู้ซ่ึงไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นยื่นคําร้องขอถอนชื่อ  ตามแบบ 
ส.ส.  ๑๒  ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ต่อนายทะเบียนอําเภอ 
และนายทะเบียนท้องถิ่น  ซ่ึงทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ที่หน่วยเลือกตั้งนั้น 
ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาคําร้องแล้ว  เห็นว่ามีหลักฐาน 
พอเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ส่ังถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
โดยให้ดําเนินการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ใน 
ช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปีกํากับไว้แล้วให้แจ้งคําส่ังให้ผู้ยื่นคําร้องและเจ้าบ้านทราบ 

ในกรณีนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ส่ังยกคําร้องพร้อมทั้งแสดงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร 
และแจ้งคําส่ังให้ผู้ยื่นคําร้องและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

ข้อ ๖๐ ในกรณีผู้ยื่นคําร้องหรือเจ้าบ้านที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น 
ตามข้อ  ๕๙  แล้วไม่เห็นชอบด้วย  ผู้ยื่นคําร้องหรือเจ้าบ้านมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลจังหวัดที่ตน 
มีภูมิลําเนาอยู่  หรือต่อศาลแพ่งสําหรับผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน 
เพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยว่าจะให้ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ตามที่ยื่นคําร้อง 
หรือไม่  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา 
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ข้อ ๖๑ กรณีที่เจ้าบ้านเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ใน 

ทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง  ให้เจ้าบ้านนําสําเนาทะเบียนบ้าน 

ไปแสดงเป็นหลักฐานต่อนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันหรือ 

นําหลักฐานดังกล่าวไปแสดงต่อคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

แล้วแต่กรณี  พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง  ให้มีคําส่ังถอนชื่อ 

ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ในการถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธีขีดฆ่าชื่อออกพร้อมบันทึกสาเหตุ 

ของการถอนไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปีกํากับไว้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมีคําส่ังถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 

เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  ให้บันทึกการถอนชื่อไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง 

(ส.ส.  ๒๕)  ด้วย 

ข้อ ๖๒ ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคําส่ังศาลให้ถอนชื่อ 

บุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการตามนั้นด้วยวิธีขีดฆ่าชื่อออกเช่นเดียวกับ 

ข้อ  ๖๑  วรรคสาม 

ข้อ ๖๓ การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ  กรณีที่ 

สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปซ่ึงไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านตาม 

มาตรา  ๓๓  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จะต้องเป็น 

กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านในคราวเดียวกันหรือหลายคราวในระยะเวลาใกล้เคียงกัน 

(๒) เป็นการแจ้งย้ายที่อยู่เข้ามาในบ้านหรืออาคารที่มีขนาดพื้นที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม  ตามที่ 

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกําหนดไว้ว่าจะต้องมีพื้นที่อยู่อาศัยไม่ต่ํากว่าสามตารางเมตร  ต่อหนึ่งคน 

กรณีตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องไม่เป็นการแจ้งย้ายที่เกิดจากการรณรงค์  และการจัดทําโครงการ 

ของทางราชการเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรให้มีชื่อ  และรายการ 

บุคคลตรงตามสถานที่ที่อยู่อาศัยจริงซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง 
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ส่วนที่  ๕ 
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๖๔ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดและได้แจ้ง 
คําพิพากษาถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งนายทะเบียนกลาง 
เพื่อหมายเหตุการถูกเพิกถอนสิทธิไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ ๖๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบุคคลใดแล้ว 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งนายทะเบียนกลางเพื่อหมายเหตุการถูกเพิกถอนสิทธิไว้ในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
ทราบทันที  ตามแบบ  ส.ส.  ๑๓ 

ข้อ ๖๖ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้รับแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูก 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามข้อ  ๖๕  วรรคสอง  แล้วให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจัดทําประกาศการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๑๔  และจัดส่งให้
นายอําเภอและปลัดเทศบาลปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานเทศบาลโดยเร็ว 

ข้อ ๖๗ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ตามข้อ  ๕๓  แล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  หรือผู้ที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  ตรวจสอบว่ามีชื่อของบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  หรือไม่  หากมีชื่อของบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิ 
เลือกตั้งแต่ไม่มีบันทึกหมายเหตุการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งนายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
ขีดฆ่าชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ชุดที่หก  ชุดที่เจ็ด 
และชุดที่แปด  โดยให้ระบุข้อความในช่องหมายเหตุว่า  “ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง”  และลงลายมือชื่อ 
วันเดือนปีกํากับไว้ 

หมวด  ๔ 
การสมัครรับเลือกตั้ง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การประกาศวันรับสมัครเลือกตั้งและสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๖๘ เ ม่ือคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง ได้ ประกาศ กําหนดวันรับส มัคร เลื อกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒) 
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พ.ศ.  ๒๕๕๔  ตามแบบ  ส.ส.  ๑๕  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศ 
การรับสมัครเลือกตั้งและสถานที่รับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ประชาชนทราบ  ตามแบบ ส.ส.  ๑๖ 
และจัดส่งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอําเภอ  ปลัดเทศบาล  และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
เพื่อปิดประกาศดังกล่าวไว้  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอําเภอ  สํานักงานเทศบาล  และที่ทําการ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 

ข้อ ๖๙ สถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรมีลักษณะเป็นสถานที่ที่มีขนาด 
กว้างขวางเพียงพอที่จะจัดเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งได้อย่างสะดวก  ตามขั้นตอนการรับสมัครและ 
ต้องมีลักษณะที่สามารถควบคมุดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ 

ข้อ ๗๐ ก่อนวันรับสมัครเลือกตั้ง  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแล้วแต่กรณี  จัดเตรียมสถานที่ 
รับสมัครเลือกตั้ง  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่จําเป็นและอํานวยความสะดวกต่อการรับสมัคร 
เลือกตั้งไว้ให้พร้อม  และจัดภายในบริเวณที่รับสมัครเลือกตั้งรวมทั้งจัดทําเครื่องหมายแสดงขอบเขต 
บริเวณโดยรอบที่รับสมัคร  โดยทําป้ายรอบบริเวณที่กําหนดเพื่อให้การรับสมัครเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อยเปิดเผยและมิให้บุคคลที่มิได้เก่ียวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายเข้าไปในบริเวณที่ 
รับสมัครเลือกตั้งกําหนด  ก่อให้เกิดความวุ่นวาย 

ส่วนที่  ๒ 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๗๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชี 
รายชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

ข้อ ๗๒ บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ในนามของพรรคการเมืองใดได้เพียงพรรคการเมืองเดียว  และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
หรือแบบบัญชีรายชื่อแบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียวและสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเลือกตั้งเดียว 

ข้อ ๗๓ ในกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พบว่ามีการสมัครรับเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ  ๗๒  ห้ามไม่ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้ง  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตามข้อ  ๘๐  
หรือข้อ  ๘๙  แล้วแต่กรณี 

บุคคลผู้ซ่ึงไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในประกาศของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่
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วันที่ประกาศการรับสมัคร  และให้ดําเนินการตามข้อ  ๘๐  หรือข้อ  ๙๐  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

หากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจพบการฝ่าฝืน 
ตามวรรคหนึ่งภายหลังการประกาศการรับสมัครเลือกตั้งแล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้เพิกถอนการสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้นั้น  และให้นําความในข้อ  ๘๑  หรือข้อ  ๙๑  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๓ 
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

 

 

๑.  การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ ๗๔ ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้หัวหน้า 
พรรคการเมืองหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นหนังสือ  ตามแบบ  ส.ส.  ๑๗/ข 
ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น  ตามแบบ  ส.ส.  ๑๗/ค  ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามวันเวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดตามข้อ  ๖๘  พร้อมทั้งหนังสือยินยอมของ 
ผู้สมัครทุกคนตามแบบ  ส.ส.  ๑๗/ง  และเงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละห้าพันบาท  รูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวก  ขนาดกว้างประมาณ  ๘.๕  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร  จํานวนตามที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารของผู้สมัครแต่ละคนเช่นเดียวกับ 
ข้อ  ๘๔  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๗) 

ข้อ ๗๕ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และหลักฐาน 
การสมัครของผู้สมัครทุกคนตามข้อ  ๗๔  ให้สอบสวนเบ้ืองต้นว่าพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อเป็น 
พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่  ถ้าใช่ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัคร  ค่าธรรมเนียมการสมัครของผู้สมัครในบัญชีรายชื่อ 
หากครบถ้วนถูกต้องให้ออกใบรับตามแบบ  ส.ส.  ๑๘/บช 

ข้อ ๗๖ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครตามข้อ  ๗๕  ให้แก่พรรคการเมือง 
ที่ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้ว  ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น 
ถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ ๗๗ เม่ือการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสิ้นสุดลง 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
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๒.  การตรวจสอบคุณสมบัติ 

ข้อ ๗๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทุกคน  ว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
ข้อ  ๗๑  หรือไม่  ภายในสิบวันนับแต่วันปิดการสมัคร  ถ้าเห็นว่าถูกต้องให้ดําเนินการตามข้อ  ๘๐ 

ข้อ ๗๙ ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อแล้ว 
ปรากฏว่าผู้สมัครใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๗๑  ให้แจ้งชื่อของผู้สมัคร 
ดังกล่าวให้พรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อทราบ  ตามแบบ  ส.ส.  ๑๙/บช. 

ข้อ ๘๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําประกาศรายชื่อพรรคการเมือง  ภาพเครื่องหมาย 
พรรคการเมือง  หมายเลขประจําพรรคการเมือง  รายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค 
การเมือง  ตามแบบ  ส.ส.  ๒๒/บช.๑  และ  ส.ส.  ๒๒/บช.๒  ส่งไปยังผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งโดยเร็ว  เพื่อให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอําเภอ  สํานักงานเทศบาล 
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  และที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 

ข้อ ๘๑ บุคคลใดไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๘๐ 
ให้ผู้นั้นยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาภายในเวลาเจ็ดวันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  และให้
นําความในข้อ  ๙๐  มาใช้โดยอนุโลม 

กรณีที่ศาลฎีกามีคําส่ังให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ 
ประกาศชื่อผู้นั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๒๒/บช.๓ 

ข้อ ๘๒ ก่อนวันเลือกตั้ง  ถ้าปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อผู้ใดขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสืบสวนโดยเร็ว 
และให้นําความในข้อ  ๙๑  มาใช้โดยอนุโลม 

กรณีที่ศาลฎีกามีคําส่ังให้เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้ใด  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ดําเนินการถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศ  ตามแบบ  ส.ส.  ๒๐/บช. 

๓.  การให้หมายเลขประจําพรรคการเมือง 

ข้อ ๘๓ ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ได้รับหมายเลขที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเรียงตามลําดับก่อนหลัง 
ในการยื่นบัญชีรายชื่อตามลําดับเลขที่ใบรับใบสมัครตามข้อ  ๗๕ 

ในกรณีที่มีหัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมายื่นบัญชีพร้อมกันและไม่อาจ 
ตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างพรรคการเมืองที่มาพร้อมกันตามข้อ  ๙๘ 
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ส่วนที่  ๔ 
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 

 

๑.  การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
ข้อ ๘๔ ให้ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งยื่น 

ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๑๗  ด้วยตนเองต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
ณ  สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดภายในระยะเวลาการรับสมัครตาม 
ข้อ  ๖๘   

การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 
ดังนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซ่ึงไม่ต้องมีบัตร
ประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย  ให้ใช้สําเนาบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและ
หมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ใบรับรองแพทย์ 
(๔) หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมืองว่าส่งสมาชิกผู้นั้นสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ 

ส.ส.  ๑๗/ก 
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาดกว้างประมาณ  ๘.๕  เซนติเมตร 

ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร  จํานวนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
(๖) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ  ๕,๐๐๐  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
(๗) สําเนาหลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครนํามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
หลักฐานเอกสารตาม  (๑)  (๒)  (๗)  ให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้องด้วย 
ข้อ ๘๕ เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้รับใบสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร 

ของพรรคการเมืองใดแล้ว  ให้ตรวจสอบเบ้ืองต้นว่าการลงรายการในใบสมัคร  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
และหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้งแจ้งการไม่รับใบสมัครแล้วตรวจสอบใบสมัครรับเลือกตั้ง  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
และหลักฐานการสมัครของผู้สมัครของพรรคการเมืองในลําดับถัดไป 
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กรณีผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ได้ตรวจสอบว่าหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
ให้สอบถ้อยคํายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  แล้วลงบันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน 
พร้อมทั้งออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๑๘ 
แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเรียงตามลําดับการยื่นใบสมัครตามข้อ  ๘๔  แล้วให้ดําเนินการตรวจสอบ 
ใบสมัครรับเลือกตั้ง  ค่าธรรมเนียมการสมัครและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครของพรรคการเมือง 
ในลําดับถัดไป 

ข้อ ๘๖ เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งใดแล้ว 
ห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นถอนการสมัครรับเลือกตั้ง  และห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
หรือเขตเลือกตั้งอ่ืนอีก  โดยให้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนา 
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

ข้อ ๘๗ เม่ือเสร็จส้ินกําหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ในแต่ละวัน  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแจ้งผลการสมัครรับเลือกตั้งให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพื่อรายงานผลการสมัครรับเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๒๑  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้ งทราบเป็นประจําทุกวัน  และเม่ือ 
พ้นระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๖๘  แล้วให้รายงานสรุปผลการรับสมัครตามแบบ  ส.ส.  ๒๑/ก 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพื่อรายงานผลการสมัครรับเลือกตั้งให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบทันที 

๒.  การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ ๘๘ ให้ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัคร 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  และสอบสวนว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่  ให้เสร็จส้ินภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันปิดการรับสมัคร  หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  ผู้สมัครใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะ 
ต้องห้ามตามข้อ  ๗๑  ให้แจ้งการไม่รับสมัครให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทราบโดยเร็ว  ตามแบบ  ส.ส.  ๑๙ 

การสอบสวนคุณสมบัติของผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  หากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต 
เลือกตั้ง  มีเหตุอันควรสงสัยหลักฐานการสมัครของผู้สมัครใด  ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐานดังกล่าว 
เพื่อยืนยันรับรองความถูกต้อง 

ข้อ ๘๙ เม่ือดําเนินการตามข้อ  ๘๘  แล้วให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด 
ที่ว่าการอําเภอ  สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านและที่เลือกตั้ง 
หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ผู้นั้นสมัคร 
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ประกาศตามวรรคหนึ่งให้มีชื่อตัวและชื่อสกุลผู้สมัคร  รูปผู้สมัคร  พรรคการเมืองที่สังกัดและ 
หมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่จะใช้ลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ส.  ๒๒ 

ข้อ ๙๐ บุคคลใดไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในประกาศของผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้งตามข้อ  ๘๙  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล  ในการดําเนินกระบวนพิจารณา 

เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้รับแจ้งคําส่ังของศาลฎีกาแล้ว  ถ้าศาลฎีกา 
มีคําส่ังให้รับสมัครบุคคลดงักล่าว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งดําเนินการประกาศชื่อ 
ผู้นั้น  (ส.ส.  ๒๒/๑)  พร้อมทั้งแจ้งการรับสมัครให้ผู้นั้นทราบ  แต่ถ้าศาลฎีกามีคําส่ังไม่ให้รับสมัครบุคคล 
ดังกล่าว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแจ้งคําส่ังของศาลฎีกาให้ผู้นั้นทราบด้วย 

ข้อ ๙๑ ก่อนวันเลือกตั้ง  ถ้าปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งดําเนินการ 
สืบสวนสอบสวนโดยเร็ว  ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง  ให้ยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้รับแจ้งคําส่ังของศาลฎีกาแล้ว  ถ้าศาลฎีกา 
มีคําส่ังให้เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
ดําเนินการถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศตามข้อ  ๘๙  (ส.ส.  ๒๐)  และแจ้งคําส่ังของศาลฎีกาให้ผู้นั้น 
ทราบด้วย 

เม่ือถึงวันเลือกตั้ง  ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังไม่มีคําวินิจฉัยคําร้องตามที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้งยื่น  ให้ถือว่าประกาศการรับสมัครของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
ยังมีผลอยู่ 

๓.  การให้หมายเลขที่จะใช้ในการลงคะแนน 

ข้อ ๙๒ ในกรณีการเลือกตั้งทั่วไป  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 
ที่จะใช้ลงคะแนนหมายเลขเดียวกับหมายเลขประจําพรรคการเมืองที่สังกัดตามข้อ  ๘๓ 

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่ไม่ได้ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
ได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครต่อจากหมายเลขสุดท้ายของหมายเลขประจําพรรคการเมือง  แต่ถ้ามี 
ผู้มายื่นใบสมัคร  ในกรณีดังกล่าวพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้  ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่าง 
ผู้สมัครรับเลอืกตั้งที่มายื่นใบสมัครพร้อมกันตามข้อ  ๙๘ 
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ส่วนที่  ๕ 
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตําแหน่งทีว่่าง 

 

 

ข้อ ๙๓ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนดวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง  ตามแบบ  ส.ส.  ๑๕/ก  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
ดําเนินการตามข้อ  ๖๘ 

ข้อ ๙๔ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ณ  สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดภายใน 
กําหนดระยะเวลาการรับสมัครตามข้อ  ๙๓ 

ข้อ ๙๕ การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง  การตรวจสอบหลักฐานการสมัครและการออกใบรับ 
ใบสมัครสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้นําความ 
ในข้อ  ๘๔  ถึงข้อ  ๘๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ขอ้ ๙๖ ให้นําความในข้อ  ๘๘  ถึงข้อ  ๙๑  มาใช้บังคับกับการตรวจสอบสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๙๗ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างได้รับหมายเลข 
ประจําตัวผู้สมัครเรียงตามลําดับก่อนหลังการยื่นใบสมัครตามใบรับใบสมัครที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้งออกให้  แต่ถ้ามีผู้สมัครมายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลง 
กันได้  ให้ใช้วิธีการจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน  ตามขอ้  ๙๘  โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๖ 
การจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๙๘ ในกรณีพรรคการเมืองใดยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อพร้อมกันตามข้อ  ๘๓  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการประชุมหัวหน้าพรรคการเมือง 
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมืองนั้น  เพื่อตกลง 
กําหนดลําดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง  หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดําเนินการจับสลากสองครั้ง 
ดังนี้ 

การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเขียนชื่อพรรคการเมืองที่ต้องจับสลาก 
บนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ  ทําการเขย่าภาชนะให้สลากคละกันเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลาก 
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ของพรรคการเมืองใด  แล้วให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้จับสลากชื่อพรรคการเมืองจาก 
ในภาชนะขึ้นมาทีละหนึ่งใบ  ชื่อพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเป็นลําดับแรกให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น 
เป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งก่อน  ชื่อพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเป็นลําดับต่อไป 
ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นลําดับถัดไปตามลําดับ 
จนครบทุกพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อพร้อมกัน 

การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลข 
ที่เท่ากับจํานวนพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อพร้อมกันบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะทําการ 
เขย่าภาชนะให้สลากคละกันเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากที่เขียนหมายเลขใด  แล้วให้หัวหน้าพรรคการเมือง 
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมืองตามลําดับ 
ของผลการจับสลากตามวรรคสองทําการจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งจากภาชนะ  พรรคการเมืองใด 
จับสลากได้หมายเลขใด  ให้ถือเป็นหมายเลขลําดับในการยื่นรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

ข้อ ๙๙ ในกรณี ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งผู้ ใดยื่นใบสมัครพร้อมกัน 
ตามข้อ  ๙๒  วรรคสอง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจัดให้มีการประชุมผู้สมัครนั้น 
เพื่อตกลงกําหนดลําดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง  หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดําเนินการจับสลากสองครั้ง 
โดยให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนําวิธีการจับสลากตามข้อ  ๙๘  มาใช้โดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การดําเนินการเลือกตั้ง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
บัตรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๐๐ บัตรเลือกตั้งให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจําเป็น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดให้มีรหัส  หรือเครื่องหมาย  หรือข้อความอ่ืนใดเพิ่มเติม 

เป็นกรณีพิเศษในบัตรเลือกตั้งโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้ง 
บัตรเลือกตั้งมีสองประเภทซึ่งมีแถบสีต่างกันอย่างชัดเจน  ดังนี้ 
(๑) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ซ่ึงใช้สําหรับลงคะแนน 

เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 
(๒) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ซ่ึงใช้สําหรับลงคะแนนเลือกตั้ง 

พรรคการเมือง 
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ข้อ ๑๐๑ บัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งให้เย็บเป็นเล่ม  ๆ  ละไม่เกินยี่ สิบห้าบัตร 
มีรอยปรุ  เพื่อให้ฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากต้นขั้วบัตรเลือกตั้งได้  และให้มีปกหน้าและปกหลัง 

ปกบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๐๒ ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อยให้มี 

ข้อความว่า  “เล่มที่ .......... เลขที่ .......... ลําดับที่ ..........”  อยู่ด้านบนของต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  และมีที่ลง 
ลายมือชื่อกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ที่จ่ายบัตรเลือกตั้งและมีที่สําหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ 
หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ  เพื่อเป็นหลักฐานการรับบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๐๓ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) บัตรเลือกตั้งเม่ือพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา  ถัดไปทางซ้ายมีตราครุฑ 

และถัดลงไปมีข้อความว่า  “บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง” 
(๒) ด้านในของบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  ช่องทําเครื่องหมาย 

หมายเลขผู้สมัคร  และคําอธิบายเก่ียวกับการทําเครื่องหมาย 
ข้อ ๑๐๔ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามตัวอย่าง 

ท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๐๕ ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้มีข้อความ 

เช่นเดียวกับข้อ  ๑๐๒ 
ข้อ ๑๐๖ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้มีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) บัตรเลือกตั้งเม่ือพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา  ถัดไปทางซ้ายให้มีตราครุฑ 

และถัดลงไปมีข้อความว่า  “บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ” 
(๒) ด้านในของบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  ช่องทําเครื่องหมาย 

หมายเลขพรรคการเมือง  ชื่อพรรคการเมือง  ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองและคําอธิบายเก่ียวกับ 
การทําเครื่องหมาย 

ข้อ ๑๐๗ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามตัวอย่าง 
ท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
หีบบัตรเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๐๘ หีบบัตรเลือกตั้งให้ทําด้วยโลหะหรือวัสดุอ่ืน  มีฝาด้านบนและมีที่สําหรับใส่สายรัด
หรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัด  ด้านหน้าให้มีที่ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดและวัสดุโปร่งใส
มองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตั้งได้  และที่ฝาด้านบนมีช่องใสบั่ตรเลือกตั้ง 
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ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปให้มีหีบบัตรเลือกตั้งสองใบ  สําหรับใส่
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหนึ่งใบ  และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งใบ  ซ่ึงต้องกําหนดสีหรือมีเครื่องหมายแสดงหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละใบไว้ให้  
แตกต่างกัน  เพื่อให้ทราบว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทใด  และแต่ละใบ 
ให้มีขนาดเพียงพอที่จะบรรจุบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  หรือแบบบัญชีรายชื่อ
แล้วแต่กรณี  ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  และเม่ือใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดแล้ว  
จะไม่สามารถนําบัตรเลือกตั้งใส่หรือออกจากหีบบัตรเลือกตั้งได้ 

ในกรณีเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไป
หรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หีบบัตรเลือกตั้งให้มีหนึ่งใบ  สําหรับใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ด้านในของหีบบัตรเลือกตั้งให้กําหนดรหัสหรือหมายเลขประจําหีบบัตรเลือกตั้ง  เพื่อป้องกัน
การเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง 

หีบบัตรเลือกตั้งให้มีป้ายหรือข้อความระบุหมายเลขของหน่วยเลือกตั้ง  ตําบล  หรือเทศบาล  
อําเภอ  เขตเลือกตั้งและจังหวัด 

ในกรณีจําเป็นหีบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดไม่เพียงพอที่จะบรรจุบัตรเลือกตั้งได้ทั้งหมด  
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอาจจะเพิ่มหีบบัตรเลือกตั้งขึ้นอีกหนึ่งใบหรืออาจใช้ส่ิงอ่ืนแทน 
หีบบัตรเลือกตั้งก็ได้ 

หีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๐๙ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเฉพาะท้องที่ซ่ึงไม่สามารถจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะ

ตามข้อ  ๑๐๘  ได้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดสิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรเลือกตั้งได้ 

ส่วนที่  ๓ 
การดําเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๑๐ ก่อนวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง   
อย่างน้อยเขตเลือกตั้งละหนึ่งชุด  ชุดละไม่เกินห้าคน  เพื่อทําหน้าที่ในการเตรียมงานการเลือกตั้งตามที่
ได้รับมอบหมาย  ประสานงาน  และช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  และให้พ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือเสร็จส้ินภารกิจเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้ง 

ข้อ ๑๑๑ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายจัดเตรียมหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
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แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะใช้ในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  
เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  
ตามข้อ  ๑๑๐  ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๒ 

ข้อ ๑๑๒ ก่อนวันเลือกตั้ง  ให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งแต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง   
เพื่อเตรียมงานเลือกตั้งและดําเนินการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  แบบประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้ง
ก่อนการลงคะแนน  (ส.ส.  ๒๔)  สมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕)  ประกาศรายการ
เก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  (ส.ส.  ๒๖)  แบบกรอกคะแนนเลือกตั้ง  
(ส.ส.  ๓๐  และ  ส.ส.  ๓๐/บช.)  รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๑  และ  ส.ส.  ๓๑/บช.)  
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส .ส .   ๓๒  และ  ส .ส .   ๓๒/บช . )   
ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง  ในวันเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๗)  แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  และอุปกรณ์การเลือกตั้งอ่ืน ๆ  
แก่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบให้เสร็จเรียบร้อย   
โดยให้มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  และอุปกรณ์ต่าง ๆ   
ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง 

จํานวนบัตรเลือกตั้ง  แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งต้องพิจารณาและ
คํานวณด้วยความรอบคอบให้มีจํานวนเพียงพอที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน
เลือกตั้งด้วย 

ข้อ ๑๑๓ ให้ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าห้าคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้รับหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  
และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งจากผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
มอบหมาย 

ในการมอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับ  
บัตรเลือกตั้งที่ปกหน้าของบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๑๔ เม่ือได้ตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  และอุปกรณ์ต่าง ๆ   
ที่ใช้ในการเลือกตั้งถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งทั้งหมดและ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แยกบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง  แล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  ใส่สายรัดหรือ
อุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัด  แล้วคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อบนสายรัด  ปิดเทปกาว
รอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่าง 
เทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้งมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือก  ผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง   
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กรณีมีที่ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  ให้ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แทนตําแหน่งที่ว่าง  มิให้นําบัญชีรายชื่อบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง 

ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนําหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนนิงานในวันเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๑๕ ในวันเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งพร้อมหีบบัตรเลือกตั้ง   
บัตรเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการเลือกตั้ง  และผู้ที่ได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในหน่วยเลือกตั้งต้องไปถึงที่เลือกตั้งเวลาประมาณ  ๐๖.๐๐  นาฬิกา 

ข้อ ๑๑๖ เม่ือถึงเวลา  ๐๗.๓๐  นาฬิกา  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตร
เลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  และจัดทําประกาศรายการเก่ียวกับจํานวน
บัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน  (ส.ส.  ๒๔)  จํานวนสามชุด  เพื่อ 

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  จํานวนหนึ่งชุด   
(๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  จํานวนหนึ่งชุด   
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จํานวนหนึ่งชุด 
ข้อ ๑๑๗ คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งต้องจัดแบ่งหน้าที่กัน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หน้าที่อํานวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง  ได้แก่  การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับลําดับที่

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  การแนะนําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จําหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งจากประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๒๒)  การจัดระเบียบและควบคุมดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่มาแสดงตนใช้สิทธิลงคะแนน  เพื่อให้การดําเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นระเบียบ 

(๒) หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ได้แก่  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
จดลําดับที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงในกระดาษจดลําดับที่  อ่านชื่อตัวและชื่อสกุล  และการลงลายมือชื่อใน 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จดหมายเลขบัตรและชื่อหน่วยงานของรัฐที่ออกบัตร  และให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงลายมือชื่อ  หากลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ส่งหลักฐานแสดงตนและกระดาษจดลําดับที่ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง 

(๓) หน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง  ได้แก่  การรับกระดาษจดลําดับที่และหลักฐานแสดงตนการบันทึก
หมายเลขลําดับที่ไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  การจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ  หากลงลายมือชื่อ 
ไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  เสร็จแล้วจึงฉีกบัตรเลือกตั้งตามรอยปรุออกจาก
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ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  การพับบัตรเลือกตั้งก่อนส่งมอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปลงคะแนน  คืนหลักฐาน
แสดงตนและเก็บกระดาษจดลําดับที่ไว้เป็นหลักฐาน 

(๔) หน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนน  ได้แก่  การจัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนนในคูหา
ลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และป้องกันมิให้บุคคลใดเห็นการลงคะแนนของผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง   

(๕) หน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง  ได้แก่  การควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้งและอํานวย 
ความสะดวกการใส่บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ตลอดจนควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนํา   
บัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งให้ครบ 
ตามจํานวนและถูกต้องตรงกับประเภทของหีบบัตรเลือกตั้ง 

กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่เหลือให้คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ที่ปฏิบัติหนา้ที่อยู่ 

ข้อ ๑๑๘ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้งอาจแบ่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งและหมายเหตุ 
การลงคะแนน  และเม่ือปิดลงคะแนนแล้ว  ให้รวมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวให้เป็นชุดเดียวดังเดิม  
เพื่อให้การตรวจสอบรายชื่อและส่งบัตรเลือกตั้งรวดเร็วขึ้น 

ข้อ ๑๑๙ ให้เปิดการลงคะแนนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา   
ข้อ ๑๒๐ เม่ือถึงเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนําหีบบัตร

เลือกตั้งมาแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  เสร็จแล้วให้ปิดหีบบัตร
เลือกตั้งพร้อมกับปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบัตรเลือกตั้งและใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทน 
สายรัด  เสร็จแล้วเปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งและบันทึกการดําเนินการดังกล่าวในสมุดรายงานเหตุการณ์
ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕)  โดยให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน  และผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซ่ึงอยู่ในที่เลือกตั้ง  ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในสมุดรายงานเหตุการณ์ 
ประจําหน่วยเลือกตั้ง  เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  นั้น 

ข้อ ๑๒๑ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๒๐  แล้ว  ให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
กล่าวเปิดการลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาลงคะแนนแล้วขอเปิดการลงคะแนน”  แล้วจึงเริ่ม
ดําเนินการลงคะแนนต่อไป 

ส่วนที่  ๕ 
การลงคะแนนเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๒๒ การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  ในระหว่างเปิดการลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ที่ประสงค์จะลงคะแนนไปแสดงตนต่อกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
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หรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

ข้อ ๑๒๓ การตรวจสอบการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งซ่ึงทําหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อตรวจสอบหลักฐานตามข้อ  ๑๒๒  ของผู้มาแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งกับ  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  เม่ือพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ให้อ่านชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้นั้นดัง ๆ  ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัคร  หรือผู้ใดทักท้วง  ให้หมายเหตุโดยจดหมายเลขบัตร 
หรือหลักฐาน  และชื่อหน่วยงานของรัฐที่ออกบัตรหรือหลักฐานอ่ืน  และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ
หากลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ไว้เป็นหลักฐาน 

ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งจดลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ของผู้มีสิทธิเลอืกตั้งไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  แล้วให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อ 
ในต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้วมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง 

ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวา  ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือ
ทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน  หากไม่มีนิ้วมืออยู่ เลยให้ได้รับการยกเว้นและ   
ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหมายเหตุว่าไม่มีนิ้วมือ 

ข้อ ๑๒๔ ในกรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่
เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสอบสวน
และวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชรีายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่  และในกรณี
ที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยไม่เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี 
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทําบันทึกคําวินิจฉัยลงในสมุดรายงาน
เหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕)  แต่ถ้าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มี
สิทธิเลือกตั้ง  หรือไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พยายามลงคะแนนเลือกตั้งหรือ
ลงคะแนนเลือกตั้งโดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอ่ืนที่มิได้มีไว้สําหรับตนหรือที่ปลอม
แปลงขึ้นต่อกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
เป็นผู้กระทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้เสียหายแจ้งต่อเจ้าพนักงานตํารวจดําเนินคดีแก่
ผู้กระทําความผิดดังกล่าวตามมาตรา  ๑๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ถ้าคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัย
เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ก็ให้มอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนนและให้บันทึก 
คําวินิจฉัยลงในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕)  ด้วย 
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ข้อ ๑๒๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใด   
ให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้  ณ  หน่วยเลือกตั้งนั้น  กรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหลายหน่วย
เลือกตั้ง  ให้มีสิทธิลงคะแนนได้เพียงแห่งเดียว 

ข้อ ๑๒๖ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอ่ืนที่อยู่นอก
หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน  สามารถลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 
ที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง  หรือลงคะแนนเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งได้  ดังนี้ 

(๑)   ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  ณ  หน่วยเลือกตั้งที่ตน
ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันให้แสดงหลักฐานคําส่ังแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง  เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งเพิ่มชื่อต่อท้ายในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  และไม่ให้นับรวมกับ
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แต่ให้นับเป็นจํานวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ในหน่วยเลือกตั้งนั้นแล้วบันทึกลงในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕) 

(๒)   ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งให้ไปแสดงตนและ 
ขอลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  ตามวัน  เวลา 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๒๗ การลงคะแนนเลือกตั้งให้ทําเครื่องหมายกากบาท  ลงในบัตรเลือกตั้ง  และในกรณีที่  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําเครื่องหมายกากบาทในช่อง   
ทําเครื่องหมายไม่ประสงค์ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือ
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ข้อ ๑๒๘ ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
ลงคะแนนเลือกตั้งแก่คนพิการ  หรือผู้สูงอายุ  หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนเลือกตั้งภายใต้
การกํากับดูแลของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  โดยการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการ 
หรือผู้สูงอายุได้ลงคะแนนด้วยตนเองโดยตรงและลับ 

ข้อ ๑๒๙ เ ม่ือผู้ มี สิทธิ เลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อทํา
เครื่องหมายกากบาท  ลงในบัตรเลือกตั้งและพับบัตรเลือกตั้งเพื่อไม่ให้ผู้อ่ืนทราบได้ว่าลงคะแนนให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใด  แล้วให้นําบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง 
ต่อหน้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๓๐ ในวันเลือกตั้ง  ถ้าการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทําได้  
เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอย่างอ่ืน  กรณียังไม่ได้เปิดให้มี 
การลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการ  ดังนี้ 
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(๑) ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  ตามแบบ  ส.ส.  ๓๗ 
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัด  เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยด่วน 
(๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารเก่ียวกับการเลือกตั้งไว้ในสถานที่

ปลอดภัย  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด 
ข้อ ๑๓๑ ภายใต้บังคับตามข้อ  ๑๓๐  กรณีเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งและมีการ

ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  ตามแบบ  ส.ส.  ๓๗ 
(๒)   รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําจังหวัด  เพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยด่วน   
(๓)   ระงับการมอบบัตรเลือกตั้ง 
(๔)   นับบัตรเลือกตั้งที่เหลือ  (บัตรที่ไม่ได้ใช้)  ให้ทราบจํานวน  และใช้โลหะหรือวัตถุอ่ืน 

เจาะทะลุบัตรเลือกตั้ง  ในส่วนที่เป็นตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลังใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็น
ปึกเดียวกัน  หรือกระทําด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ลงคะแนน
เลือกตั้งได้ 

(๕)   ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๒๓  ลงลายมือชื่อบนฝาหีบบัตรเลือกตั้งและ 
ปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใส  เพื่อป้องกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง 

(๖)   ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดหรืออุปกรณอ่ื์นแทนสายรัด  กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ลงลายมือชื่อบนสายรัด  ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  
ลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง  มัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือก   
ผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง 

(๗)   นับจํานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  
ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งและหมายเหตุการณ์ลงคะแนน 

(๘)   จัดทําประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนตาม 
แบบ  ส.ส.  ๒๖ 

(๙)   จัดทํารายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๔) 
(๑๐) บันทึกเหตุของการงดลงคะแนนเลือกตั้งไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  

(ส.ส.  ๒๕) 
(๑๑) นําส่ิงของต่อไปนี้  (ถ้ามี)  ไปจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด  ได้แก่ 
 (ก)   หีบบัตรเลือกตั้ง  (บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วบางส่วน) 
 (ข)   บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
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 (ค)   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
และหมายเหตุการณ์ลงคะแนน 

 (ง)   ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๔) 
 (จ)   สมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕) 
 (ฉ)   ประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้ง  เม่ือเสรจ็ส้ินการลงคะแนน  (ส.ส.  ๒๖) 
 (ช)   คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดและวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ 
ข้อ ๑๓๒ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แต่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่พบชื่อ 

ผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า  “ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง”   
และห้ามมิให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงไปโดยพลการแม้จะทราบว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติ
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ตาม  แต่ถ้าผู้นั้นยืนยันว่าตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้  เช่น  อ้างว่าได้ยื่น 
คําร้องต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  และนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ได้ส่ังเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  แล้ว  หรือศาลสั่งให้เติมชื่อแล้ว  แต่นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นยังมิได้เพิ่มชื่อให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐาน
และวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ผู้นั้นลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่  พร้อมทั้งบันทึกคําวินิจฉัยและบันทึกถ้อยคําของ
ผู้แสดงตนนั้นลงในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕) 

ข้อ ๑๓๓ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
(ส.ส.  ๑๐)  แต่ปรากฏว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ระบุคํานําหน้าชื่อ  หรือรายการ
แสดงเพศผิดไปจากข้อเท็จจริง  หรือการสะกดชื่อตัว  ชื่อสกุลผิดในเรื่องตัวอักษร  สระ  หรือวรรณยุกต์  
ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจะมอบบัตรเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้นั้นไปลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่  แล้วให้บันทึกคําวินิจฉัยลงในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจํา 
หน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕) 

ข้อ ๑๓๔ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง  กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
จะออกไปจากที่เลือกตั้งได้เพียงคราวละหนึ่งคน  หรือกรณีจําเป็นที่ต้องออกจากที่เลือกตั้งมากกว่า 
คราวละหนึ่งคน  ให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอนุญาตเป็นกรณี ๆ  ไป 

ข้อ ๑๓๕ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง  จะให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกตั้งไม่ได้   
เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งและผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง  โดยเฉพาะที่คูหาลงคะแนนเลือกตั้ง  
นอกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงเข้าไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  ผู้ใดจะเข้าไปไม่ได้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็น  
และให้บันทึกเหตุผลความจําเป็นไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕) 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้ง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัด  กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  และผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
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จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  
หรือผู้ อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  มีสิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้งในเขตที่รับผิดชอบ   
เพื่อทําการสอดส่องดแูลหรือแนะนําให้การปฏิบัติการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ข้อ  ๑๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่ึงไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายเปิด  ทําลาย  ทําให้เสียหาย   
ทําให้เปลี่ยนสภาพ  หรือทําให้ไร้ประโยชน์หรือนําไปซ่ึงหีบบัตรเลือกตั้ง  หรือบัตรเลือกตั้ง  หรือเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๓๗ ในระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้ง  ถ้าผู้แทนพรรคการเมืองตามข้อ  ๓๖  หรือผู้มี
สิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการลงคะแนนเลือกตั้งไม่ถูกต้อง  ให้ทําการทักท้วงตามแบบทักท้วงและวิธีการทักท้วง
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน
และการวินิจฉัยชี้ขาดโดยสุภาพ  ห้ามมิให้กล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  หรือระหว่างกันเอง
ในลักษณะที่จะเป็นอุปสรรคแก่การลงคะแนนเลือกตั้ง 

หากผู้แทนพรรคการเมือง  หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทักท้วงฝ่าฝืน  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ตักเตือนและหากยังขัดขืนอีก  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสั่งให้ผู้แทนดังกล่าวออกไปจากที่
เลือกตั้ง 

ให้กรรมการประจําหนว่ยเลือกตั้งตรวจสอบคําทักท้วงและวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้บันทึกคําทักท้วง
และคําวินิจฉัยลงในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕)  และให้ผู้ทักท้วงและ
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่า
สองคน 

กรณีที่มีการร้องเรียนหรือคัดค้านกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งภายหลังการนับคะแนน
เลือกตั้งเสร็จส้ินแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนําบันทึกรายงานเหตุการณ์และ 
แบบทักท้วงในการคัดค้านตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาด้วย  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการ
ทักท้วงหรือคัดค้านกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจากผู้สมัครหรือตัวแทนพรรคการเมืองที่อยู่ในที่
เลือกตั้ง  หรือไม่มีการบันทึกในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕)  และไม่มี 
แบบทักท้วงมิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรับไว้เป็นเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านการ 
นับคะแนนเลือกตั้ง  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ส่วนที่  ๖ 
การดําเนินการหลังปิดการลงคะแนน 
 

 

ข้อ ๑๓๘ เม่ือถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา  ให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศ  
ปิดการลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกาแล้ว  ให้ปิดการลงคะแนน”  ถ้ามี 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งได้มาอยู่ในบริเวณที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก่อนเวลา 
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ปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เหลืออยู่นั้นหากผู้ใดยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งให้คณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มาแสดงตนนั้นและเม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง
เสร็จส้ินแล้ว  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในป้ายสําหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง
ตามแบบ  ส.ส.  ๒๓  และนําป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรบนหีบบัตรเลือกตั้ง   

ข้อ ๑๓๙ ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่เหลือมานับให้ทราบจํานวน  
และเพื่อมิให้สามารถนําบัตรที่เหลืออยู่มาใช้ในการลงคะแนนได้  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง   
ทําเครื่องหมายโดยใช้โลหะหรือวัตถุ อ่ืนเจาะทะลุบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง   
ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน  หรือกระทําด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้ง
ที่ เหลืออยู่ลงคะแนนได้  และจัดทําประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเ ม่ือเสร็จส้ิน 
การลงคะแนน  (ส.ส.  ๒๖)  จํานวนสามชุด  เพื่อ 

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  จํานวนหนึ่งชุด 
(๒)   ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  จํานวนหนึ่งชุด 
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จํานวนหนึ่งชุด 

หมวด  ๖ 
การนับคะแนนเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 
 

 

ข้อ ๑๔๐ ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง  ดังนี้ 
(๑) กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง  มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับและคลี่บัตร

ส่งให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง 
(๒) กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน 
(๓) กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สาม  มีหน้าที่เจาะบัตรเลือกตั้งที่ได้วินิจฉัยและ 

อ่านจากกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  แล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ 
(๔) กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่ ส่ี  มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนนใน 

แบบกรอกคะแนน  (ส.ส.  ๓๐  หรือ  ส.ส.  ๓๐/บช) 
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ งที่ เหลือ  มีหน้าที่ช่ วย เหลืออํานวยความสะดวกและ 

คอยสับเปลี่ยนในการปฏิบัติหน้าที่กับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
ข้อ ๑๔๑ การนับคะแนนเลือกตั้งให้กระทํา  ณ   ที่ เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ ง   

เม่ือปิดการลงคะแนนเลือกตั้งและนํา  ส.ส.  ๒๓  ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งแล้วให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
เพื่อนับคะแนน  โดยเปิดเผย  และต้องให้เสร็จในรวดเดียวจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้ 

ข้อ ๑๔๒ การนับคะแนนเลือกตั้งให้ดําเนินการแบ่งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเป็นสองชุด  
เพื่อนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ  โดยแต่ละชุด  
ให้ดําเนินการแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๑๔๐ 
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ข้อ ๑๔๓ ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งแต่ละชุด  ตามข้อ  ๑๔๒  เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  
เพื่อทําการนับคะแนนหากพบว่ามีบัตรเลือกตั้งผิดประเภทปะปนมาในหีบบัตรเลือกตั้ง  ให้กรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งชุดที่พบบัตรเลือกตั้งผิดประเภท  มอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวแก่ประธานกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้เป็นผู้ดําเนินการนําส่งแก่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งชุดที่รับผิดชอบ 
นําไปรวมกับบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งที่ถูกต้อง  โดยให้บันทึกลงในสมุดรายงานเหตุการณ์ 
ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕)  และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน  ซ่ึงอยู่ในที่เลือกตั้งขณะนั้น
ลงลายมือชื่อในสมุดรายงานดังกล่าว 

ข้อ ๑๔๔ เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๔๐  ถึงข้อ  ๑๔๓  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง  โดยกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง   
หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับและคลี่บัตรส่งให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  เพื่อดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน  ดังนี้ 
 (ก) ถ้าเป็นบัตรดีให้อ่านว่า  “ดี”  และขานหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนนในกรณี 

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือหมายเลขของพรรคการเมืองที่ได้คะแนนในกรณีการเลือกตั้ง   
แบบบัญชีรายชื่อ  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย 

 (ข) ถ้าเป็นบัตรที่ทําเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนให้อ่านว่า  “ไม่ประสงค์
ลงคะแนน”  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย 

 (ค) ถ้าเป็นบัตรเสียให้อ่านว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ใน
บริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย  และให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนสลักหลัง   
บัตรว่า“เสีย”  พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความในอนุมาตราใดของมาตรา  ๘๒   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๒) เม่ือวินิจฉัยตาม  (๑)  แล้ว  ให้ส่งบัตรเลือกตั้งแก่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สาม 
ข้อ ๑๔๕ กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สาม  มีหน้าที่รับและเจาะมุมบัตรเลือกตั้ง   

ทุกบัตรในการวินิจฉัยทุกครั้ง  แล้วพับบัตรแยกเก็บแต่ละประเภทลงในภาชนะที่เตรียมไว้  สําหรับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อ  โดยแยกเป็นภาชนะใส่บัตรดีหนึ่งใบ  ใส่บัตรที่ไม่ประสงค์
ลงคะแนนหนึ่งใบ  และใส่บัตรเสียหนึ่งใบ 

ข้อ ๑๔๖ กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่ ส่ี  ขีดคะแนนเลือกตั้งในแบบขีดคะแนน
เลือกตั้ง  โดยเม่ือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  ได้วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและได้ขานว่า  “ดี”  
หรือ  “เสีย”  หรือ  “ไม่ประสงค์ลงคะแนน”  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่ ส่ี  มีหน้าที่ 
ขีดคะแนนเลือกตั้ง  ขานทวนคะแนนเลือกตั้งแล้วจึงขีดคะแนนเลือกตั้งลงในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง   
โดยให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน 
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สําหรับการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน  ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน  แต่เม่ือถึงขีดที่ห้า   
ให้ขีดขวางทับเส้นสี่ขีดแรก  และวงกลมหรือวงรีล้อมรอบ  เช่น  ดังรูป             หรือ           หรือ   
            เป็นต้น  เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนนและให้ทําเช่นนี้เรื่อยไปทุกห้าขีด 

ข้อ ๑๔๗ บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้ง 
(๓) บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร   

เกินจํานวนหนึ่งคน  หรือบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  ที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกพรรคการเมือง
เกินหนึ่งพรรคการเมือง 

(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งผู้ใด   
หรือพรรคการเมืองที่ส่งสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด 

(๕) บัตรที่ได้ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ  แล้วทาํเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งด้วย 

(๖) บัตรที่ทําเครื่องหมายอ่ืนนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(๗) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งนอกช่อง  “ทําเครื่องหมาย”  หรือนอกช่อง   

“ไม่ประสงค์ลงคะแนน” 
(๘) บัตรที่ทําเครื่องหมายเป็นที่สังเกต  เว้นแต่เป็นการกระทําตามอํานาจหน้าที่   
(๙) บัตรที่ไม่ใช่บัตรซ่ึงกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมอบให้ 

(๑๐) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งในช่องทําเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งเครื่องหมาย 
ในช่องทําเครื่องหมายเดียวกัน 

(๑๑) บัตรเสีย  ตามมาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๑๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๔๘ ในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้ง  ถ้าผู้แทนพรรคการเมืองตามข้อ  ๓๖  หรือ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง  ให้นําความในข้อ  ๑๓๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๙ เม่ือเสร็จส้ินการนับคะแนนเลือกตั้ง  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้ง  โดยให้นับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่พรรคการเมืองรวมกับจํานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  
และจํานวนบัตรเสียว่าตรงกับจํานวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 

ข้อ ๑๕๐ ในกรณีผลการนับคะแนนปรากฏว่า  จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวน
บัตรเลือกตั้งที่ ใช้ลงคะแนน  ได้แก่  บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน   
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และบัตรเสีย  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนใหม่โดยพลัน  ถ้าผลการนับคะแนนยังไม่ตรงกับ
จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพร้อมเหตุผลของการนับคะแนน 
ที่ไม่ตรงกับจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  เพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง   

(๒) ส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  และเอกสารกํากับหีบบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๑๕๕  (๒)  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย   
พร้อมรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๔) 

หากถูกต้องให้นําบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  และบัตรเสีย   
แยกใส่ถุงวัสดุใสพร้อมเขียนจํานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส  และดําเนินการประกาศผลการ
นับคะแนนเลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งโดยเร็ว  
สําหรับแบบกรอกคะแนนให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตามข้อ  ๑๔๒  ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๕๑ ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจัดทํารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๑  
และ  ส.ส.  ๓๑/บช)  จํานวนอย่างละสามชุด  และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๒  และ  
ส.ส.  ๓๒/บช)  จํานวนอย่างละสามชุด  แล้วดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดหน้าที่เลือกตั้ง  จํานวนอย่างละหนึ่งชุด 
(๒) ใส่ในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ซ่ึงบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้วตามข้อ  ๑๕๒  

จํานวนอย่างละหนึ่งชุด   
(๓) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  จํานวนอย่างละหนึ่งชุด 
ข้อ ๑๕๒ ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ  ไว้ในถุงวัสดุใส  

(ชั้นนอก)  ดังนี้ 
(๑) ถุงวัสดุใสซ่ึงบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนแล้ว  

ตามข้อ  ๑๔๙  และข้อ  ๑๕๐ 
(๒) แบบขีดคะแนนที่ได้ใช้ในการกรอกคะแนนทั้งหมด  (ส.ส.  ๓๐  และ  ส.ส.  ๓๐/บช) 
(๓)  รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๑  และ  ส.ส.  ๓๑/บช)  จํานวนอย่างละหนึ่งชุด 
(๔) ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๒  และ  ส.ส.  ๓๒/บช)  จํานวนอย่างละหนึ่งชุด 
ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งบันทึกข้อมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนบัตร 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน  และบัตรเสีย  ลําดับที่ของหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  ลงในแบบข้อมูลจํานวน  
บัตรเลือกตั้งในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ตามแบบ  ส.ส.  ๔๐  สําหรับข้อมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง  และตามแบบ  ส.ส.  ๔๐/บช  สําหรับข้อมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  เสร็จแล้ว 
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ใส่ในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ในลักษณะที่มองเห็นได้ว่าเป็นถุงวัสดุใสของหน่วยเลือกตั้งใด  และทําการ 
ปิดถุงวัสดุใสด้วย  สายรัดเพื่อป้องกันการเปิดถุงวัสดุใส  แล้วนําใส่หีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๕๓ เม่ือได้บรรจุส่ิงของตามข้อ  ๑๕๒  แล้ว  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งปิด 
หีบบัตรเลือกตั้งพร้อมใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัด  แล้วคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ลงลายมือชื่อบนสายรัด  ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ลงลายมือชื่อ  คร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง  มัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือก   
ผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๕๔ เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ดําเนินการปิดหีบบัตรเลือกตั้งและ
ป้องกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ ผู้ อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ ง  
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดําเนินการ
นําส่งสิ่งของตามข้อ  ๑๕๕  ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายทันที 

ในกรณีจําเป็นตามสภาพพื้นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งอาจกําหนด   
การส่งหีบบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

ข้อ ๑๕๕ ส่ิงของที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ต้องรวบรวมนําส่งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  
ประกอบด้วย 

(๑) หีบบัตรเลือกตั้งที่ดําเนินการตามข้อ  ๑๕๓ 
(๒)  เอกสารกํากับหีบบัตรเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 
 (ก) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
 (ข) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิและหมายเหตุ 

การลงคะแนนชุดที่เจ็ด   
 (ค) ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๔) 
 (ง) สมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๕)  และสําเนาแบบทักท้วง 
 (จ) ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๖) 
 (ฉ) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๑  และ  ส.ส.  ๓๑/บช.)  จํานวนอย่างละ  

หนึ่งชุด 
 (ช) ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๒  และ  ส.ส.  ๓๒/บช.)  จํานวนอย่างละ  

หนึ่งชุด       
(๓) คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดและสิ่งของอ่ืนๆ  เช่น  บัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง   

(ส.ส.  ๑๐)  ชุดที่แปด  ธงชาติ  ป้าย  และวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับการเลือกตั้ง  เป็นต้น 
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ข้อ ๑๕๖ ในการรับส่ิงของจากคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย
ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง  คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด  ส่ิงของและวัสดุอุปกรณ์ 
ที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง  แล้วนําไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งกําหนด 

(๒) ดําเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งตามข้อ  ๑๘๘  (๑)   
(๓) เม่ือได้ดําเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้บุคคลหรือคณะบุคคล   

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้ งตามข้อ  ๑๑๒  ยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง 
แต่ละประเภทตาม  (๑)  ดังนี้ 

 (ก) เปิดหีบบัตรเลือกตั้ งแล้วบรรจุถุ ง ใส่ บัตรเลือกตั้ งรวมไว้ ในหีบบัตรเลือกตั้ ง   
หีบใดหีบหนึ่งจนเต็ม  แล้วทําการปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัด  แล้วบุคคล
หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้ งลงลายมือชื่อบนสายรัด   
ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง  บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งแต่งตั้งลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง  มัดหีบบัตรเลือกตั้ง 
ด้วยเชือก  ผูกปมเชือกไว้ที่ดา้นข้างหีบบัตรเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการบรรจุถุงใส่บัตรเลือกตั้งดังกล่าว
ไว้ในหีบบัตรเลือกตั้งใบอ่ืนจนครบทุกถุง 

 (ข) ให้จัดทําบันทึกข้อมูลของหน่วยเลือกตั้งที่ มีอยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภท 
ตามแบบ  ส.ส.  ๔๑  และ  ส.ส.  ๔๑/บช.  จํานวนอย่างละสองชุด  โดยชุดที่หนึ่งปิดไว้ที่หีบบัตรเลือกตั้ง
ชุดที่สองเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 (ค) ในแต่ละอําเภอให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ  ๑๑๒  นําหีบบัตรเลือกตั้ง
ที่ยุบรวมบัตรเลือกตั้งแล้วไปเก็บ  ณ  สถานที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด   

ในการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง  ให้แจ้งตัวแทนพรรคการเมืองร่วมสังเกตการณ์การดําเนินการ
ดังกล่าว 

ข้อ ๑๕๗ ในกรณีการนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระทําได้หรือไม่สามารถ 
นับคะแนนได้จนเสร็จส้ิน  อันเนื่องมาจากเกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็น
อย่างอ่ืน  หรือความจําเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย  กรณียังไม่ได้นับคะแนนให้กรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ประกาศงดการนับคะแนนสําหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น  ตามแบบ  ส.ส.  ๓๘ 
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  เพื่อรายงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยเร็ว 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ไว้ในที่
ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด 

ข้อ ๑๕๘ ภายใต้บังคับตามข้อ  ๑๕๗  กรณีนับคะแนนเลือกตั้งไปแล้วบางส่วน  ให้กรรมการ
การเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ประกาศงดการนับคะแนนสําหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น 
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  เพื่อรายงานคณะกรรมการ   

การเลือกตั้งประจําจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยเร็ว 
(๓) ให้จัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการวินิจฉัยแล้ว  และบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ผ่านการวินิจฉัย 

ไว้ในถุงวัสดุใสอย่างละหนึ่งใบ  แล้วนําไปจัดเก็บไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๔) ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดหรือกระทําการด้วยวิธีการอ่ืนใด 

ที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้ 
(๕) จัดเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งตาม  (๔)  และเอกสารเก่ียวกับการเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัย

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด 

หมวด  ๗ 
การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๕๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ได้รับคําส่ังจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 
ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  หรือในวัน
เลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  สามารถยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งได้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นทหารประจาํการ  ทหารกองประจําการ  ตํารวจ  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
หรือข้าราชการ  ซ่ึงได้รับคําส่ังจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของประเทศนอกที่ตั้งปกติที่ตนมีภูมิลําเนา  ให้ยื่นคําขอลงทะเบียน 
ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งได้  หรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าว  อาจยื่นคําขอลงทะเบียนใช้ 
สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งแทนบุคคลดังกล่าวได้   

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เริ่มยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งยี่สิบวันก่อน 
วันเลือกตั้งและให้มีระยะเวลาการยื่นคําขอลงทะเบียนห้าวัน  ต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่
ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  
ตามแบบคําขอ  ทก.๑  หรือ  ทก.  ๑/๑  แล้วแต่กรณี   
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การยื่นคําขอลงทะเบียนตามวรรคสาม  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเอง  
หรือทําหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอ่ืนดําเนินการแทนได้  โดยแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให้และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ขอใช้
สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  โดยชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและแสดงหลักฐานว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้  โดยให้รับรองสําเนาเอกสารดังกล่าว   

หลักฐานที่ผู้ยื่นคําขอลงทะเบียนนํามาแสดงตามวรรคสี่  ได้แก่   
(๑) คําส่ังของทางราชการ  หรือ 
(๒) คําส่ังของหน่วยงานเอกชน  หรือ 
(๓) หนังสือเชิญไปร่วมงานที่สําคัญ  หรือ 
(๔) หนังสือแจ้งให้เข้ารับการรักษาพยาบาล  หรอื 
(๕) หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่ยืนยันว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  หรอื 
(๖) เอกสารหลักฐานอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน   
เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  ได้รับคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนน

เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแล้วให้ตรวจสอบและพิจารณาคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่ามีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอ
ลงทะเบียนทราบสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามแบบ  ทก.๒  หรือ  ทก.  ๒/๑  แล้วแต่กรณี 
และให้บันทึกคําว่า  “ใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งในเขต”  ในช่องหมายเหตุในรายการของผู้ยื่นคําขอ
ลงทะเบียนใช้สิทธิผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ชุดที่จะใช้ลงคะแนนในวันเลือกตั้ง  
และบันทึกจํานวนผู้ยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งไว้บนปกหน้าของ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการรับแจ้ง 

(๒) หากเห็นว่าไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  ก็ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอ
ลงทะเบียนทราบตามแบบ  ทก.  ๒  หรือ  ทก.  ๒/๑  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งแล้ว  แต่ไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งได้  ผู้นั้นสามารถ
ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ 

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  มิได้ยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งภายในเวลาที่กําหนด  ซ่ึงทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งได้  ให้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามข้อ  ๔๑ 

ข้อ ๑๖๐ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามข้อ  ๑๕๙  ประสงค์จะใช้
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ไปแสดงตนและขอลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขต
เลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามวัน  เวลา  ที่ระบุไว้ใน  ทก.  ๒  หรือ  ทก.  ๒/๑ 



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๑๖๑ ลักษณะบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  และการดําเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปตามหมวด  ๕  การดําเนินการเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๑  บัตรเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๒  หีบบัตรเลือกตั้ง  
และส่วนที่  ๓  การดําเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง  มาใช้บังคับกับการลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลาง 
ในเขตเลือกตั้งโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้เพียงพอกับจํานวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๖๒ ให้คณะกรรมการประจําที่เลอืกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  จัดแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงาน  
ตามข้อ  ๑๑๗  โดยอนุโลม  เว้นแต่การจดลําดับที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายอํานวยความสะดวก
บริเวณที่เลือกตั้ง 

ก่อนเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแต่ละชุด
นับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่ได้รับและบันทึกในประกาศ  เรื่องจํานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน  
(ส.ส.  ๒๔)  เพื่อนําไปปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  เม่ือถึงเวลาเปิดการ
ลงคะแนนให้นําความในข้อ  ๑๒๐  และข้อ  ๑๒๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖๓ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน  ให้นําความในหมวด  ๕  การดําเนินการเลือกตั้ง  
ส่วนที่  ๕  การลงคะแนนเลือกตั้งมาใช้บังคับกับการลงคะแนนในที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖๔ เม่ือถึงกําหนดเวลาปิดการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
ในเขตเลือกตั้งดําเนินการตามหมวด  ๕  การดําเนินการเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๖  การดําเนินการหลังปิดการ
ลงคะแนน  โดยจัดทําประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน  (ส.ส.  ๒๖/น)  
จํานวนสามชุด  และให้ทําลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่ม  ด้วยการใช้เหล็กแหลมเจาะทะลุกลาง 
บัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง  ร้อยรูด้วยเชือกผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน  ทั้งนี้   
บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่มไม่ต้องทําลาย  หลังจากนั้นให้นําส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้งที่เหลือ
พร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐)  ชุดหมายเหตุการลงคะแนน  ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  เพื่อจัดเก็บรักษาไว้
ในสถานที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  ประกาศกําหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไว้ 
เป็นการล่วงหน้า  โดยสถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลการเก็บรักษา
จนกว่าจะมีการเบิกหีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไปนับคะแนนในวันเลือกตั้ง   

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งมอบหมายประกาศสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง  ก่อนการนับคะแนน  (ส.ส.  ๔๕ )   
ตามวรรคหนึ่งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันและปิดประกาศ  ณ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ที่ว่าการอําเภอและสถานที่ 
เก็บรักษา 
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ข้อ ๑๖๕ หีบบัตรเลือกตั้งที่จัดส่งตามข้อ  ๑๖๔  ต้องจัดให้มีการทําเครื่องหมายเพื่อป้องกัน
การเปิดหีบบัตรเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขต
เลือกตั้งลงลายมือชื่อบนหีบบัตรเลือกตั้งแล้วปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใสเพื่อป้องกันการ
เปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง   

ข้อ ๑๖๖ เม่ือสิ้นสุดเวลาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง  ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง   
ในเขตเลือกตั้งพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ซ่ึงเป็นผู้นําส่งหีบบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๑๖๔   
เป็นผู้เบิกหีบบัตรเลือกตั้งที่ฝากไว้  ถ้าเห็นว่าส่ิงที่ฝากไว้ถูกต้อง  ให้นํามามอบให้คณะกรรมการประจํา 
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  เพื่อดําเนินการนับคะแนนตามหมวด  ๗  การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้ง  ส่วนที่  ๓  การนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลาง  โดยในการเบิกหีบบัตรเลือกตั้ง  ให้แจ้ง
ผู้เก่ียวข้องและผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัคร  ตัวแทนพรรคการเมือง  เพื่อสังเกตการณ์เบิกหีบบัตรเลือกตั้ง
ดังกล่าวไปยังสถานที่  นับคะแนน 

ส่วนที่  ๒ 
การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 

 

 

ข้อ ๑๖๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดมีถิ่นที่อยู่ซ่ึงอยู่ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งในจังหวัดอ่ืนนอกจังหวัด 
ที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  หากประสงค์ 
จะขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดที่ตนอยู่  ให้ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นของอําเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู่ก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย  
สามสิบวัน  เพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

ให้นําความในข้อ  ๑๕๙  วรรคสองมาบังคับใช้กับการลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางของ
จังหวัดโดยอนโุลม 

ข้อ ๑๖๘ ในการยื่นคําขอตามข้อ  ๑๖๗  วรรคหนึ่ง  ให้ทําคําขอตามแบบ  ส.ส.  ๔๒   
หรือทําเป็นหนังสือ  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายการชื่อตัว  ชื่อสกุล  เลขหมายประจําตัวประชาชนที่อยู่ตาม
หลักฐานทะเบียนบ้าน  เขตเลือกตั้ง  และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้าย 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคําขอแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
หรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให้และมีเลขหมายประจําตัวประชาชนพร้อมทั้งรับรอง
สําเนาเอกสาร 

การยื่นคําขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจยื่นคําขอด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์  
หรือทําหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอ่ืนดําเนินการแทนก็ได้ในกรณีแจ้งลงทะเบียนทางไปรษณีย์ 
ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ 
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กรณีที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งมีความประสงค์ขอยื่นลงทะเบียนเป็นกลุ่มสามารถ
มอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้หนึ่งผู้ใดกระทําการแทนได้  ตามแบบ  ส.ส.  ๔๒/ก 

ข้อ ๑๖๙ เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคําขอลงทะเบียนแล้ว   
ให้ตรวจสอบเบ้ืองต้นจากเอกสารว่า  ผู้ยื่นคําขอนั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่  หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) กรณีขอใช้สิทธิตามถิ่นที่อยู่ให้แจ้งผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง  เพื่อให้หมายเหตุในช่องหมายเหตุของทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า   
“ใช้สิทธิที่จังหวัด  ..”  และปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๒) แจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในสามวัน  นับแต่วันได้รับคําขอลงทะเบียนตามแบบ  ส.ส.  ๔๒/ข 
ข้อ ๑๗๐ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ  ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  

เม่ือได้ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งสามสิบวัน 
ข้อ ๑๗๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคําขอตามข้อ  ๑๖๙  ให้หมดสิทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเดิม

ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  จนกว่าจะได้ยื่นคําขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนอําเภอหรือ 
นายทะเบียนท้องถิ่นของอําเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู่  เว้นแต่เป็นการขอลงทะเบียนเนื่องจากมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  และต่อมาภายหลังได้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนการ
ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดนับแต่พ้นกําหนดเวลาที่เป็นเงื่อนไขนี้แล้ว 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับคําขอลงทะเบียน
เปลี่ยนแปลงให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) แจ้งผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทะเบียนกลาง  
เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนในหมายเหตุของทะเบียนรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งและปรับปรุง
ฐานข้อมูลในการจัดทาํทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๒) แจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในสามวัน  นับแต่วันที่ได้รับคําขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
ข้อ ๑๗๒ ในกรณี ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งได้ยื่นคําขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงตามข้อ  ๑๗๑   

แล้วให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดได้  โดยให้มีผล
เช่นเดียวกับการลงทะเบียนตามข้อ  ๑๗๐  ในการนี้จะขอเปล่ียนแปลงทะเบียนในการเลือกตั้งคราวใด
เกินหนึ่งครั้งไม่ได้ 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือ   
ผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดพร้อมสถานที่   
ขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไปยังเจ้าบ้านหรือผู้ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดตามที่อยู่   
ตามทะเบียนบ้าน  ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
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เม่ือผู้ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดดังกล่าว  ได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว  หากประสงค์จะขอ
แก้ไขให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑)  กรณีขอถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  (ส.ส.  ๑๐/ก)   
หรือยกเลิกการลงทะเบียน  ให้แจ้งต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  นายทะเบียนอําเภอ   
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  และเม่ือได้รับแจ้งแล้วให้ผู้รับแจ้งบันทึกลงใน
ฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสํานักทะเบียนกลางหรือสํานักทะเบียนอําเภอหรือ   
สํานักทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  แล้วแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ 

(๒) กรณีขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน  ให้แจ้งต่อนายทะเบียนอําเภอ   
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๖๘  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗๓ ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่แต่ละครั้ง  ให้ผู้อํานวยการ  
ทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทะเบียนกลางจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
นอกเขตจังหวัด  (ส.ส.  ๑๐/ก)  จํานวนสองชุด  ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดก่อน   
วันลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไม่น้อยกว่าสิบวัน  เพื่อใช้ปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้งกลางในวัน
ลงคะแนนหนึ่งชุดและใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ  ๑๗๖  หนึ่งชุด   

ข้อ ๑๗๔ ลักษณะบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้งและการดําเนินงานก่อนวันเลือกตั้งให้เป็นไป
ตามหมวด  ๕  การดําเนินการเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๑  บัตรเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๒  หีบบัตรเลือกตั้ง  และส่วนที่  ๓  
การดําเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง  มาใช้บังคับในการลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด   
โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง  เพื่อใส่ซองใส่บัตร
เลือกตั้งให้เพียงพอกับจํานวนผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๐๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  การเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  และการนับคะแนนเลือกตั้ง   
ให้นําความในหมวด  ๙  การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  
และการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๗๕ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขต
จังหวัด  นับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับและบันทึกในประกาศเรื่องจํานวนบัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๒๔/ก)  
เพื่อนําไปปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด   

เม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนนให้นําความในข้อ  ๑๒๐  และข้อ  ๑๒๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๗๖ เม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งความประสงค์และปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตามข้อ  ๑๗๓  มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตจังหวัดผู้ทําหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นอกเขตจังหวัด  (ส.ส.  ๑๐/ก)  และบัตรที่ใช้แสดงตนแล้ว  ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางจด 
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หมายเลขบัตร  และสถานที่ออกบัตรลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว  และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ข้อ ๑๗๗ เม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๗๖  แล้ว  ให้กรรมการประจําที่
เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ทําหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้ง  แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือ 
พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาลงในช่องพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้ง  และให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ทําหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้ง   
จดลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  ลงลายมือชื่อ  และบันทึกชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้
ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วย 

ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายแทน  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือ 
ทั้งสองข้างให้ใช้นิ้วใดนิ้วหนึ่งแทน  แต่ไม่มีนิ้วเลยให้ได้รับการยกเว้นและให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตจังหวัดบันทึกลงในช่องหมายเหตุในบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๐/ก)  ด้วยว่า 
ไม่มีนิ้วมือ 

ข้อ  ๑๗๘ เม่ือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ทําหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้ง
ดําเนินการตามข้อ  ๑๗๗  เสร็จแล้ว  ให้มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หนึ่งฉบับและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งฉบับ  พร้อมด้วยซองใส่บัตร
เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๙)  โดยให้ลงรายการเก่ียวกับเขตเลือกตั้งและจังหวัดของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรหัส 
เขตเลือกตั้งและจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๗๙ กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ทําหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนน 
มีหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้นําบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วทั้งสองฉบับใส่ลงในซอง  
ใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๙)  และปิดผนึกเรียบร้อยหรือไม่  และให้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อกํากับตรงรอยต่อ
ผนึกซองดังกล่าวและปิดทับรอยต่อผนึกซองและลายมือชื่อด้วยเทปกาวใสด้วย  แล้วส่งคืนให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งนําซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๙)  ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้เฉพาะสําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามระเบียบนี้  ต่อหน้ากรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ทําหน้าที่ควบคมุหีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๘๐ ในระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  ถ้าผู้แทน 
พรรคการเมืองตามข้อ  ๓๖  หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการลงคะแนนเลือกตั้งไม่ถูกต้องให้นําความ 
ในข้อ  ๑๓๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘๑ เม่ือถึงกําหนดเวลาปิดการลงคะแนนเลอืกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตจังหวัดประกาศปิดการลงคะแนน  และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง  แต่ถ้ามีผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 
ซ่ึงประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งได้มาอยู่ในบริเวณที่ลงคะแนนก่อนเวลาปิดการลงคะแนน  ให้ผู้นั้น 
ทําการลงคะแนนเลือกตั้งจนเสร็จส้ิน  แล้วให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 
ลงลายมือชื่อในป้ายสําหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๒๓  และนําป้ายดังกล่าวปิดทับ 
ช่องใส่บัตรบนหีบบัตรเลือกตั้ง  นับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ เหลือ  นับจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งใน   
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ส.ส.  ๑๐/ก  ชุดหมายเหตุการลงคะแนน  แล้วบันทึกรายการลงใน  ส.ส.  ๒๖/ก  จํานวนสองชุด  
เพื่อปิดประกาศ  ณ  ที่เลือกตั้งกลางหนึ่งชุด  เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด  ให้ทําลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือ
ทั้งหมดด้วยการใช้โลหะหรือวัตถุอ่ืนเจาะทะลุ  บริเวณกลางบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้าและ 
ปกหลัง  แล้วใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน  หรือกระทําการด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถป้องกัน  
มิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลือดังกล่าวลงคะแนนได้  แล้วนําส่งคืนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย  พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง 
นอกเขตจังหวัด  (ส.ส.  ๑๐/ก)  ชุดหมายเหตุการณ์ลงคะแนน 

ข้อ ๑๘๒ ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อ  
นับจํานวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๙)  แล้วบรรจุในถุงพลาสติกใสและเขียนบัญชีจํานวนซองใส่ 
บัตรเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๔๓  และให้  บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  หรือผู้แทนหน่วยงานหรือ
องค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมารับซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๙)  เพื่อส่งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ตามที่ระบุไว้หน้าซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๙) 

ข้อ ๑๘๓ ในการจัดส่งซองใส่บัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  ไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ให้บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  หรือผู้แทนหน่วยงาน  
หรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  จัดส่งซองใส่บัตรเลือกตั้งเป็นชุด ๆ  ชุดละห้าร้อยซอง
โดยประมาณ 

ข้อ ๑๘๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน
บัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรก่อนวันเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๙/น  แต่ละชุด  
ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งหนึ่งคน  กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเก้าคน  
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคน  ดําเนินการรับและตรวจนับจํานวนซองใส่บัตร
เลือกตั้งจากบริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายตามข้อ  ๑๘๒  แล้วให้ตรวจสอบจํานวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๙)  ว่าตรงตามจํานวนที่  
บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
แจ้งหรือไม่  พร้อมทั้งจัดทําบัญชีรับมอบซองใส่บัตรเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๓๙/ข   

เม่ือตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้นําซองใส่บัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรเลือกตั้งที่ได้จัดเตรียมไว้และ 
ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืน
แทนสายรัด  คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อบนสายรัดและปิดเทปกาวรอยต่อรอบ  
หีบบัตรเลือกตั้ง  คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและ
หีบบัตรเลือกตั้ง  ผูกหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือก  ผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง  แล้วนําไปเก็บ
รักษาไว้  ณ  ที่ปลอดภัย  โดยใช้แบบ  ส.ส.  ๓๙/ข  เป็นหลักฐานในการเก็บรักษาเพื่อรอการนับคะแนน 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง 
ก่อนการนับคะแนน  (ส.ส.  ๔๕)  ตามวรรคสองก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 
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การแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให้เพิ่มเติมได้หนึ่งชุดทุก   
ห้าร้อยซองใส่บัตรเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้น  เศษของซองใส่บัตรเลือกตั้งที่เกินสองร้อยห้าสิบซองให้เพิ่มได้ 
อีกหนึ่งชุด 

ส่วนที่  ๓ 
การนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลาง 

 

 

ข้อ ๑๘๕ การดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง  ณ  ที่ เลือกตั้ งกลางในเขตเลือกตั้งใ ห้
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งดําเนินการนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  โดยให้เป็นไปตาม 
หมวด  ๖  การนับคะแนนเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง  และให้นําความในหมวด  ๙  การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง  
การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  และการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผล 
การเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๒  การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  และให้นําความหมวด  ๙  การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง  
การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  และการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผล 
การเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘๖ การดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจําเขตเลือกตั้ง
มอบหมาย  ประกาศกําหนดสถานที่นับคะแนนตามแบบ  ส.ส.  ๙/น๑  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เม่ือถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา  ของวันเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยสามคนไปขอเบิกหีบบัตรเลือกตั้ง 

ที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๙)  ที่เก็บรักษาไว้  นําไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
(๒) เปิดหีบบัตรเลือกตั้งดังกลา่ว  เพื่อตรวจนับจํานวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง 
(๓) เปิดซองและนําบัตรเลือกตั้งออกจากซองใส่บัตรเลือกตั้ง  หากปรากฏว่ามีบัตรเลือกตั้ง

เพียงหนึ่งบัตรหรือไม่มี  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
   (ก)  เขียนจํานวนบัตรไว้บนซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๙) 
 (ข)  เก็บซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๙)  ไว้เป็นหลักฐาน 
 (ค)  บันทึกเหตุการณ์ไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์นับคะแนน  โดยใช้แบบ  ส.ส.  ๒๕   

โดยอนุโลม 
(๔)  คัดแยกบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อแล้วนําบรรจุในหีบบัตร

เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่จัดเตรียมไว้หีบบัตรละห้าร้อยบัตร
โดยประมาณ 

(๕)  จัดทําประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  
ตามแบบ  ส.ส.  ๔๓/ก  จํานวนสี่ชุด  เพื่อปิดไว้ที่หน้าหีบบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชี
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รายชื่อใบละหนึ่งชุด  ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่นับคะแนนหนึ่งชุด  และอีกหนึ่งชุดให้เก็บรวมกับ 
ซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๓๙)  ไว้เป็นหลักฐาน 

(๖)  ดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง  โดยให้นําความในหมวด  ๖  การนับคะแนนเลือกตั้ง   
ณ  ที่เลือกตั้ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไปถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้ง  
หลังจากเริ่มการนับคะแนนแล้ว  ให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสีย  โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายนําบัตรเลือกตั้งดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๘๗ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘๖  แล้วให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 
แต่ละชุดจัดทํารายงานผลการนับคะแนนตามแบบ  ส.ส.  ๓๑/นข  และแบบ  ส.ส.  ๓๑/นบช.  และ
ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ  ส.ส.  ๓๒/นข  และแบบ  ๓๒  นบช.  โดยดําเนินการตามข้อ  ๑๕๑  
และ  ๑๕๒  โดยอนุโลม 

หมวด  ๘ 
การประกาศผลการเลือกตั้ง 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๘๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้ง  จากประกาศผลการ 
นับคะแนนเลือกตั้ง  ดังนี้ 

(๑)  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง 
(๒)  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
(๓)  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและ 

นอกราชอาณาจักร 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง   

ตามแบบ  ส.ส.  ๓๓  และ  ส.ส.  ๓๓/บช  จํานวนอย่างละสามชุด  เพื่อให้ปิดประกาศผลการรวมคะแนนไว้  
ณ  สถานที่รวมคะแนนหนึ่งชุด  ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหนึ่งชุด  ส่งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งหนึ่งชุด 

ข้อ ๑๘๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจําจังหวัดมอบหมาย  รวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจําเขตเลือกตั้งส่งให้  และประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามแบบ  ส.ส.  ๓๕  



หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

จํานวนสามชุด  เพื่อปิดประกาศ  ณ  ที่รวมคะแนนเลือกตั้งหนึ่งชุด  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดหนึ่งชุด  และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหนึ่งชุด 

ข้อ ๑๙๐ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการคํานวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้รวมผลการนับคะแนนทั้งหมดที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครนั้นได้รบัคะแนน 
(๒) ให้นําคะแนนรวมจาก  (๑)  หารด้วย  ๑๒๕  ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน 
(๓) ให้นําคะแนนรวมของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้รับหารด้วยคะแนนเฉลี่ยตาม  (๒ )   

ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจํานวนเต็ม  คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้น
ได้รับ  โดยเรียงลําดับจากรายชื่อแรกของบัญชีรายชื่อเป็นลําดับไป 

(๔) ในกรณีที่จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับรวมกัน
ทุกพรรคการเมืองมีจํานวนไม่ครบ  ๑๒๕  คน  ให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ตาม  (๓)  เป็นเศษและ 
พรรคที่ได้คะแนนไม่ถึงจํานวนตาม  (๒)  พรรคใดมีคะแนนหรือคะแนนเหลือที่มีจํานวนมากที่สุดได้รับ
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น อีกหนึ่ งคนตามลําดับจนกว่าจะมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองทั้งหมดได้รับรวมกันครบจํานวน  ๑๒๕  คน 

ส่วนที่  ๒ 
การประกาศผลการเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๑๙๑ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งใดหรือของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหรือของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อมิได้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม  ให้ประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้ใดได้รับเลือกตั้ง
ภายในเจ็ดวนัทําการนับแต่วันเลือกตั้ง  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล   

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๓๖ 

(๒)  ในกรณีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อใ ห้คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศผล   

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามแบบ  ส.ส.  ๓๖/บช   

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําหนังสือรับรอง  การไดร้ับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๔๔  และ  ส.ส.  ๔๔/บช 

ข้อ ๑๙๒ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรม

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อในเขตเลือกตั้งใด  



หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งสําหรับเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้แต่ต้องสอบสวน 

และวินิจฉัยเพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  หรือประกาศผลการเลือกตั้งภายใน

สามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๙๓ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุด 

ในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง   

ในการประกาศผลการเลือกตั้งตามข้อ  ๑๙๑  หรือข้อ  ๑๙๒  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส่งผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อทุกพรรคไปยังประธานรัฐสภาและนํา

ประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ  ๑๙๔ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๙๑  การประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   

กรณีในวันเลือกตั้ งมี ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงหนึ่งคนในเขตเลือกตั้ ง  

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งได้เม่ือผู้สมัครนั้นได้คะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 

ร้อยละยี่สิบของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมากกว่าจํานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีมีการเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุในวันเลือกตั้งมีผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เพียงหนึ่งคน  ในเขตเลือกตั้งและได้คะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละยี่ สิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือ 

ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

จะประกาศผลการเลือกตั้งใหม่ได้เม่ือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๙๔ 

ข้อ ๑๙๖ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๙๑  ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่และไม่สามารถประกาศผล 

การเลือกตั้งใหม่ตามข้อ  ๑๙๕  ได้  ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้น  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งใหม่ตามข้อนี้ไม่ว่าผลการลงคะแนนเลือกตั้งจะเป็น

เท่าใดก็ตาม 

ส่วนที่  ๓ 
การจับสลาก 

 

 

ข้อ ๑๙๗ ในกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด   
ไม่สามารถกระทําได้  เนื่องจากมีผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากันหลายคนให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแจ้งให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันนั้นเพื่อจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ตาม  วัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งกําหนด  ซ่ึงต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันเลือกตั้ง 



หน้า   ๖๒ 
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ข้อ ๑๙๘ ในกรณีที่มีผู้สมัครตามข้อ  ๑๙๗  ไม่สามารถมาจับสลากตามที่คณะกรรมการ   
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดได้ให้มอบอํานาจให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลอ่ืนจับสลากแทน 

ข้อ ๑๙๙ ในกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่สามารถทําได้  เนื่องจาก 
มีกรณีที่พรรคการเมืองมีเศษของคะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลําดับพรรคการเมืองได้ 
ตามข้อ  ๑๙๐  (๔)  ให้พรรคการเมืองที่ได้เศษมีคะแนนเท่ากันจับสลาก  โดยตัวแทนของพรรคการเมือง
ที่มีคะแนนเท่ากันภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดซ่ึงต้องไม่เกินสามวันนับแต่ 
วันเลือกตั้ง  เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครบจํานวน 

ข้อ ๒๐๐ การจับสลากให้ดําเนินการดังนี้ 
การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายแล้วแต่กรณี  จัดทํา
รายชื่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ  ทําการเขย่า
ภาชนะให้สลากคละกันเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  แล้วให้ผู้อํานวยการ
การเลอืกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายแล้วแต่กรณี  เป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจากในภาชนะขึ้นมาทีละ
หนึ่งใบ  ชื่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเป็นลําดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น
เป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากครั้งที่สองก่อน  ชื่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเป็นลําดับ
ต่อไป  ให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเป็นลําดับถัดไปตามลําดับจนครบ 
ทุกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเท่ากันนั้น 

การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายแล้วแต่กรณี   
จัดทําสลากเท่าจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่จะต้องจับสลาก  เป็นสลากซ่ึงมีข้อความว่า  
“ได้รับเลือกตั้ง”  จํานวนเท่ากับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังขาดอยู่เพราะเหตุคะแนนเท่ากัน  
นอกนั้นเป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า  “ไม่ได้รับเลือกตั้ง”  ผู้สมัครใดหรือพรรคการเมืองใดจับสลาก 
ซ่ึงมีข้อความว่า  “ได้รับเลือกตั้ง”  ผู้นั้นเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
พรรคการเมืองนั้นได้รับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนและให้บันทึก
แสดงผลการจับสลากไว้ด้วย 

ข้อ ๒๐๑ เม่ือถึงกําหนดเวลาจับสลากแล้ว  หากผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่จะต้อง
จับสลากไม่มา  ณ  สถานที่จับสลากให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้จับสลากแทนผู้ที่ไม่มาโดยให้ดําเนินการ  ตามข้อ  ๒๐๐ 



หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมวด  ๙ 
การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  และการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

 

 

ข้อ  ๒๐๒ ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถทําได้เพราะเหตุ 
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑)   เกิดจลาจล 
(๒)   เกิดอุทกภัย 
(๓)   เกิดอัคคีภัย 
(๔)   เกิดเหตุสุดวิสัย 
(๕)   เหตุจําเป็นอย่างอ่ืน 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดที่เลือกตั้งใหม่  แต่ถ้าไม่อาจกําหนด 

ที่เลือกตั้งใหม่ได้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน 

ข้อ ๒๐๓ เม่ือเหตุตามข้อ  ๒๐๒  ส้ินสุดลง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวัน
ลงคะแนนใหม่ของหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในเจ็ดวัน  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นกรณีตามมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒๐๔ ถ้าเหตุตามข้อ  ๒๐๒  เกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแล้วแต่กรณี  ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อรายงานให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งทราบโดยด่วน 

ให้นําความในข้อ  ๒๐๓  มาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

 

 

ข้อ ๒๐๕ ในกรณีการนับคะแนนเลือกตั้งของที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระทําได้หรือไม่สามารถ
นับคะแนนเลือกตั้งได้จนเสร็จส้ิน  เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๑)   เกิดเหตุจลาจล 
(๒)   เกิดอุทกภัย 
(๓)   เกิดอัคคีภัย 
(๔)   เกิดเหตุสุดวิสัย 
(๕)   เหตุจําเป็นอย่างอ่ืน 
(๖)   ความจําเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย 
ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งสําหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น

และปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งแล้วมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือกผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง 
หรือกระทําด้วยวิธีอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  แล้วนําหีบบัตรเลือกตั้ง  พร้อมด้วย
บัตรเลือกตั้งนําเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดแล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  สําหรับเอกสารอ่ืนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งแยกเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ 

ข้อ ๒๐๖ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้รับรายงาน  ตามข้อ  ๒๐๕   
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
กําหนด  วัน  เวลา  และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

ข้อ ๒๐๗ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า 
หน่วยเลือกตั้งตามข้อ  ๒๐๕  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในจํานวนที่มิทําให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
เปลี่ยนแปลงไป  ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เพื่อพิจารณาไม่ให้นับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ได้ 

ส่วนที่  ๓ 
การเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๒๐๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ งใ ห้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใด 
หน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือหลายหน่วยเลือกตั้งเม่ือมีกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 

(๑)  เม่ือปรากฏว่ามีบัตรเลือกตั้งที่ได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  ชํารุดหรือสูญหาย 
(๒)  เม่ือผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนบัตร

เลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
(๓) เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เลือกตั้งที่ได้คะแนนอยู่ในลําดับซ่ึงจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 
ข้อ ๒๐๙ ในกรณีตามข้อ  ๒๐๘  (๑)  ถ้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ทําให้ 

ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป  มิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนน
เลือกตั้งใหม่ 



หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๒๑๐ ในกรณีตามข้อ  ๒๐๘  (๒)  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งมีจํานวนที่ไม่ทําให้ 

ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป  มิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนน

เลือกตั้งใหม่ 

ข้อ ๒๑๑ การเลือกตั้งใหม่ตามข้อ  ๒๐๘  ให้นําความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาใช้บังคับดังต่อไปนี้ 

(๑) งดเว้นการประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  โดยให้ใช้หน่วยเลือกตั้งและ 

ที่เลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้กําหนดไว้สําหรับการเลือกตั้งที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเลือกตั้งใหม่ 

(๒)  งดเว้นการแต่งตั้งผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไว้สําหรับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งสั่งเลือกตั้งใหม่  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ยกเว้นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง

เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงให้นําความเฉพาะการแต่งตั้งบุคคลในหมวด  ๒  เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  

ส่วนที่  ๒  ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๓  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๔  

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ของหมวด  ๒  เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

โดยไม่นําความเก่ียวกับระยะเวลามาใช้บังคับ 

(๓)  งดเว้นการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งโดยให้นําบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง 

ชุดสํารองในคราวการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเลือกตั้งใหม่มาใช้กับการเลือกตั้งใหม่ 

ข้อ ๒๑๒ ในกรณีเป็นการเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 

มีจํานวนเท่ากับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีได้ในเขตเลือกตั้ง  และได้รับคะแนนน้อยกว่า 

ร้อยละยี่สิบของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือได้คะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าจํานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  

ให้นําความในข้อ  ๒๑๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และมิให้นําความเก่ียวกับระยะเวลา  รับสมัครในหมวด  ๔  

การสมัครรับเลือกตั้งมาใช้บังคับกับการรับสมัครใหม่  โดยให้เป็นไปตามระยะเวลา  ที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งกําหนด 



หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมวด  ๑๐ 
การเก็บรักษาและการทําลายบัตรเลือกตั้ง 

และเอกสารที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 

 

 

ข้อ ๒๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจําเขตเลือกตั้ง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง   
แล้วแต่กรณี  ได้รับมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายแล้ว  ให้ดําเนินการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัย   
โดยจัดให้มีเวรยามอยู่เฝ้า  บัตรเลือกตั้งตลอดยี่สิบส่ีชั่วโมงพร้อมทั้งจัดให้มีการบันทึกเหตุการณ์ไว้ด้วย   

ข้อ ๒๑๔ การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๒๑๓  ให้แบ่งระยะเวลาออกเป็นสามระยะ  
ดังนี้ 

(๑)  ระยะที่หนึ่ง  เป็นการเก็บรักษาเม่ือได้รับบัตรเลือกตั้งมาอยู่ในการครอบครอง  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งผู้รับมอบบัตรเลือกตั้ง 
กําหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งไว้เป็นการล่วงหน้า  โดยอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคล 
ทําหน้าที่ดูแลการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งก็ได้  และให้รายงานสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  พร้อมทั้ง
รายชื่อบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

(๒) ระยะที่สอง  เป็นการเก็บรักษาเพื่อดําเนินการจัดเตรียมส่งมอบให้คณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  อาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคล  ดําเนินการ
จัดเตรียมส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจําที่ 
เลือกตั้งกลาง  ดังนี้ 

   (ก)  การดําเนินการให้เริ่มตั้งแต่การรับบัตรเลือกตั้งมาดําเนินการจัดสรรบัตรเลือกตั้ง 
ตามบัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  หรือคณะกรรมการประจําที่ 
เลือกตั้งกลาง  การบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับหน่วยเลือกตั้งและการลงลายมือชื่อของผู้จ่ายบัตรเลือกตั้ง   

 บัตรเลือกตั้งที่จะนําไปใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งให้มีการประทับตราสัญลักษณ์รูปแบบ  
จํานวน  และการเก็บรักษาตราสัญลักษณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
กําหนด   
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 (ข)  หากไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จในวันเดียวกันได้  ให้ดําเนินการจัดเก็บบัตรเลือกตั้ง
ทั้งหมดในที่ที่ปลอดภัยรวมทั้งต้องกําหนดให้มีการตรวจสอบจํานวนบัตรเลือกตั้งในแต่ละวันพร้อมจัดทํา
บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย 

(๓) ระยะที่สาม  เป็นการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างการครอบครองของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางก่อนนําไปใช้ลงคะแนน  โดยให้
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง  ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๔   

ข้อ ๒๑๕ ในกรณีมีบัตรเลือกตั้งสํารองอยู่ในการครอบครองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งระหว่างที่มีการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  กําหนดสถานที่เก็บรักษา
บัตรเลือกตั้งดังกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้า  และอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคล  ดําเนินการ 
จัดการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๒๑๔  โดยการจะนําบัตรเลือกตั้งสํารองไปใช้  ต้องได้รับการร้องขอ
จากคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางและได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง   

ส่วนที่  ๒ 
การเก็บรักษาเอกสาร  การทําลายเอกสารที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

และการทําลายบัตรเลือกตั้งหลังวันเลือกตั้ง 
 

 

ข้อ  ๒๑๖ เม่ือถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกาของวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ดําเนินการ
เจาะกลางบัตรเลือกตั้งที่เก็บสํารองไว้ทั้งหมดให้ทะลุบริเวณกลางบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้า 
และปกหลัง  แล้วใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกันหรือกระทําการด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถป้องกัน 
มิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลือดังกล่าวลงคะแนนได้  แล้วมัดบัตรเลือกตั้งผ่านรูเจาะผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน  
แล้วนําเก็บรักษาพร้อมกับบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  หรือคณะกรรมการ 
ประจําที่เลือกตั้งกลางส่งกลับมาภายหลังการลงคะแนนแล้ว 

ข้อ ๒๑๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่ส้ินสุดการลงคะแนนในวันเลือกตั้งแล้ว  ให้คณะกรรมการ   
การเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
จัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง  ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งรวมทั้งบัตรสํารองตามข้อ  ๒๑๕   
ไว้เป็นรายหน่วยเลือกตั้ง  ตําบล  อําเภอ  เขตเลือกตั้ง  ในสถานที่ที่ประกาศกําหนด  โดยให้มีการจัดทํา
บัญชีการรับมอบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งอยู่ในความควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  การดําเนินการใด ๆ  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ   
การเลือกตั้งประจําจังหวัดก่อน   
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ห้ามมิให้ผู้ใดซ่ึงมิได้มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
การเก็บรักษาเอกสาร  การทําลายเอกสารที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง  และการทําลายบัตรเลือกตั้ง  

ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทําลายบัตรเลือกตั้งและระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและทําลายเอกสาร 

หมวด  ๑๑ 
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง 

แผนผังที่เลือกตั้งและแบบพิมพ ์
 

 

ข้อ  ๒๑๘ ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  แผนผังที่เลือกตั้ง  และแบบพิมพ์ที่ใช้ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามตัวอย่างและแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิชาต  สุขัคคานนท์ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

















  
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เร่ือง  จํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งท่ีแตละจังหวัดจะพึงม ี
และจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด 

-------------------- 

  ดวยมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี ... ... ... .        

เดือน ................... พ.ศ. ........... 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๙) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และมาตรา ๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม   

คร้ังท่ี .../....  เมื่อวันท่ี .. เดือน ....... พ.ศ. .... และประกาศสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เร่ือง 

จํานวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักรแยกเปนกรุงเทพมหานคร และจังหวัดตางๆ ตามหลักฐานการทะเบียน

ราษฎร  ณ  วันท่ี .. เดือน........... พ.ศ. .... ลงวันท่ี .. เดือน.......... พ.ศ. .... คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้ 

 ๑. ราษฎรท่ัวราชอาณาจักร ณ วันท่ี .. เดือน........... พ.ศ. .... มีจํานวน................... คน 

 ๒. จํานวนราษฎรโดยเฉลี่ย ....…………………. คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคน 

 ๓. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งท่ีแตละจงัหวดัจะพึงมี

และจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด 

ลําดับ

ที ่
จังหวัด จํานวน ส.ส. 

จํานวน

เขต

เลือกตั้ง 

เขต

เลือกตั้ง

ที ่

ทองที ่

ที่ประกอบเปนเขตเลือกตัง้ 

      

      

      

      

   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ........ เดือน ................................ พ.ศ. .... 

                   

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 

ส.ส. ๑ 



  
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ... จังหวัด ..................... 

เร่ือง  กําหนดหนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตัง้ 

-------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา              

พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ... 

จังหวัด ............... จึงประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งในทองท่ีตําบล/เทศบาล ........................... 

อําเภอ................................ จังหวัด..................................... ไวดังนี้ 
 ๑.  หนวยเลือกตั้งท่ี ๑ ไดแก หมูท่ี... ตําบล/เทศบาล ...................... อําเภอ........................  

      หรือบานเลขท่ี ......... ถึงบานเลขท่ี ........ ตรอก/ซอย ................. ถนน....................... 

      ตําบล/เทศบาล ........................... อําเภอ ...................................... 

      ท่ีเลือกตั้ง ไดแก ............................................................................................................... 

 ๒.  หนวยเลือกตั้งท่ี ๒ ไดแก หมูท่ี... ตําบล/เทศบาล ...................... อําเภอ........................  

      หรือบานเลขท่ี ......... ถึงบานเลขท่ี ........ ตรอก/ซอย ................. ถนน....................... 

      ตําบล/เทศบาล ........................... อําเภอ ...................................... 

      ท่ีเลือกตั้ง ไดแก ............................................................................................................... 

ฯลฯ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี ... เดือน .................. พ.ศ. .... 

 

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

(.........................................) 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งท่ี ... 

จังหวัด .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ... จังหวัด ..................... 

เร่ือง  เปล่ียนแปลงหนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง 
-------------------- 

  โดยท่ีเปนการสมควรเปล่ียนแปลงหนวยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี.... จังหวัด .............................. ลงวันท่ี ... เดือน ............. พ.ศ. .... ท่ีได

กําหนดหนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งในเขตตําบล/เทศบาล............. อําเภอ .................... ของเขตเลือกตั้งท่ี ... 

จังหวัด ........................................ ไวแลว นั้น 

  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจึงประกาศกําหนดหนวย

เลือกตั้งข้ึนใหม ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี หนวยเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้ง 

 หนวยเลือกตั้งท่ี .......... 

ตําบล/เทศบาล ......... 

หนวยเลือกตั้งเดิม 

ไดแก ................................. 

หนวยเลือกตั้งท่ีเปล่ียนแปลงใหม 

ไดแก ................................. 

ท่ีเลือกตั้งเดิม 

ไดแก ................................. 

ท่ีเลือกตั้งท่ีเปล่ียนแปลงใหม 

ไดแก ................................. 

 หนวยเลือกตั้งท่ี .......... 

ตําบล/เทศบาล ......... 

หนวยเลือกตั้งเดิม 

ไดแก ................................. 

หนวยเลือกตั้งท่ีเปล่ียนแปลงใหม 

ไดแก ................................. 

ท่ีเลือกตั้งเดิม 

ไดแก ................................. 

ท่ีเลือกตั้งท่ีเปล่ียนแปลงใหม 

ไดแก ................................. 

 ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

    ประกาศ ณ วันท่ี ... เดือน .................. พ.ศ. .... 

 

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

(.........................................) 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งท่ี ... 

จังหวัด .............................. 

 

 

 

ส.ส. ๓ 



 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ... จังหวัด ..................... 

เร่ือง  เปล่ียนแปลงท่ีเลือกตั้งกรณีเหตุสุดวิสัย 

-------------------- 

 โดยท่ีเปนการสมควรเปลี่ยนแปลงท่ีเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งใหม ตามประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี... จังหวัด.............................. ลงวันท่ี ... เดือน............          

พ.ศ. ....ไดกําหนดหนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งในเขตตําบล/เทศบาล............... อําเภอ .................... ของเขต

เลือกตั้งท่ี ... จังหวัด ........................................ ไวแลว นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย           

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจึงประกาศเปล่ียนแปลงท่ีเลือกตั้งดังตอไปนี้ 

 

หนวยเลือกตั้งท่ี ท่ีเลือกตั้งเดิม ท่ีเลือกตั้งใหม 

(ระบุเลขลําดับ 

ของหนวยเลือกตั้ง) 

ตําบล/เทศบาล ................. 

 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี ... เดือน .................. พ.ศ. .... 

 

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

(.........................................) 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งท่ี ... 

จังหวัด .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔ 



 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี....... จังหวัด........................ 
เร่ือง กําหนดท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตัง้ 

-------------------------- 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี......... จังหวัด

..................... จึงประกาศกําหนดสถานท่ีท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
๑.  ท่ีเลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานท่ี) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ.................. 
๒.  ท่ีเลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานท่ี) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ.................. 
๓.  ท่ีเลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานท่ี) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ.................. 
๔.  ท่ีเลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานท่ี) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ.................. 

ฯลฯ 

ประกาศ ณ วันท่ี....... เดือน............................ พ.ศ. ............ 

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

ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งท่ี.......... 
จังหวัด........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๕ 



 

  
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัด........................ 

เร่ือง กําหนดที่เลอืกตัง้กลางนอกเขตจังหวัด 

-------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.................. จึงประกาศ

กําหนดสถานท่ีเลือกตั้งกลาง นอกเขตจังหวัด........................ไว ดังนี้ 

๑. ท่ีเลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานท่ี) ........  

๒. ท่ีเลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานท่ี) ........  

๓. ท่ีเลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานท่ี) ........  

๔. ท่ีเลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานท่ี) ........  

ฯลฯ 

ประกาศ ณ วันท่ี....... เดือน............................ พ.ศ. ............ 

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

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวดั........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๕/ก 



  
 

คําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ........ จังหวัด..................... 

ท่ี ..../.... 

เร่ือง  แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง 

-------------------- 

ดวยมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี ... เดือน................ 

พ.ศ. .... 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ... จังหวัด................ จึงแตงตั้งใหผูมีรายชื่อดังตอไปนี ้

เปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งท่ี........ หมูท่ี ... ตําบล/เทศบาล

............... อําเภอ............... เขตเลือกตั้งท่ี ...... จังหวัด...................... 

 ๑. ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง ไดแก ......................................................... 

๒. คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ประกอบดวย 

                         (๑) ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ไดแก ........................................ 

                         (๒) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ไดแก 

                         (๒.๑) ..............................................  (๒.๒) .............................................. 

     (๒.๓) .............................................. (๒.๔) .............................................. 

    (๒.๕) .............................................. (๒.๖) .............................................. 

     (๒.๗) .............................................. (๒.๘) .............................................. 

๓. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ไดแก  

     (๑) .................................................  

     (๒) ................................................. 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ..... เดือน ...................... พ.ศ. .... 

    ส่ัง ณ วันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... 

                   

                                    (ลงชื่อ) 

                  (……………………………………………………..) 

                                    ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี............ 

              จังหวัด ....................................... 

 

หมายเหต ุ ผูแทนของพรรคการเมืองเพ่ือสังเกตการณการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง 

 ๑. ผูแทนของพรรค....................... ไดแก................................... 

 ๒. ผูแทนของพรรค....................... ไดแก................................... 

     ฯลฯ  

ส.ส. ๖ 



 

 

 

 

ท่ี...................................... 

 
 

 

เขียนท่ี............................................ 

 
     วันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... 

เร่ือง ขอแตงตั้งผูแทนของพรรคการเมืองเพ่ือสังเกตการณการลงคะแนนเลือกตัง้ 

  และการนับคะแนนเลือกตั้ง 

เรียน ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งท่ี..... จงัหวัด....................... 

  ดวย (ระบุชื่อพรรคการเมือง).................................. ไดสงสมาชิกพรรคเขาสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี........ จังหวัด..........................และ/หรือ      

สงสมาชิกพรรคเขาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนั้น ..........(ระบุชื่อพรรค

การเมือง) ................ จึงแตงตั้งบุคคลเปนตัวแทนของพรรค......................... ดังตอไปนี้ 

ตําบล/เทศบาล หนวยเลือกตั้งท่ี ผูแทนพรรคการเมือง 

................... .............. 

 

.............. 

 

นาย/นาง/นางสาว....................... นามสกุล................        

เลขประจําตัวประชาชน....................... 

นาย/นาง/นางสาว....................... นามสกุล................        

เลขประจําตัวประชาชน....................... 

................... .............. 

 

.............. 

 

นาย/นาง/นางสาว....................... นามสกุล................        

เลขประจําตัวประชาชน....................... 

นาย/นาง/นางสาว....................... นามสกุล................        

เลขประจําตัวประชาชน....................... 

  ฯลฯ 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

                                        (ลงชื่อ) 

                  (………………………………………………..) 

              หัวหนาพรรค....................................... 

 

 

 

พรรค................................................. 

โทร.................................................... 
 

ส.ส. ๗ 



 
 

 

 

ท่ี......................                              

 

  
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําเขตเลือกตั้งท่ี....จังหวดั............... 

ท่ีตั้ง...................................................... 

                                                                  วนัท่ี ....... เดือน................... พ.ศ. ..... 

เร่ือง การแตงตัง้เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตัง้ 

เรียน ............................................................... 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  คําส่ังแตงตั้งเจาพนกังานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง 

  ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี..... จังหวัด……………… พิจารณาเห็นวาทาน

มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงแตงตั้งใหทานเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ...              

หมูท่ี..... ตําบล/เทศบาล..................... อําเภอ.................. เขตเลือกตั้งท่ี.... จังหวัด...................... ตามคําส่ัง

แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งท่ีสงมาพรอมนี้ และเพ่ือเปนการซักซอม   

ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี จึงขอเรียนเชิญทานรวมประชุมรับฟงคําชี้แจง ในวันท่ี ....... เดือน .............. 

พ.ศ. .... เวลา ........... น. ณ ............................................  

  อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ทานเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งจนสิ้นสุดแหงการงานในหนาท่ี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเขารวมรับฟงการชี้แจงตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวดวย 

 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

                ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี..... 

              จังหวัด.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๘ 



 

 

 

คําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี....... จงัหวัด........................ 
ท่ี............./................... 

เร่ือง แตงตั้งเจาพนกังานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

-------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๕ , ๒๘  และ ๓๓ แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี....          

จังหวัด.....................จึงแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ณ สถานท่ี

เลือกตั้งกลาง.............. (ชื่อสถานท่ี) .............. อําเภอ................. จังหวัด........................ ดังนี้ 

๑.  ผูอํานวยการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง ไดแก........................................................ 

๒.  คณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง ประกอบดวย 

 (๑)  ประธานกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง ไดแก........................................................ 

 (๒)  กรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง ไดแก 

  (๒.๑) ...............................................  (๒.๒) ............................................... 

  (๒.๓) ...............................................  (๒.๔) ............................................... 

  (๒.๕) ...............................................  (๒.๖) ............................................... 

  (๒.๗) ...............................................  (๒.๘) ............................................... 

๓.  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

  (๑) ...............................................     (๒) ............................................... 

 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี....... เดือน............................ พ.ศ. ............ 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี....... เดือน............................ พ.ศ. ............ 

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

(...................................) 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งท่ี.......... 

จังหวัด........................... 

 

 

ส.ส. ๙ 



 

 

 

คําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั........................ 

ท่ี............./................... 

เร่ือง แตงตั้งเจาพนกังานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  ชุดท่ี ....... 

-------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๕, ๒๘ และ ๓๓ แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจํา

ท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ณ สถานท่ีเลือกตั้งกลาง......... (ชื่อสถานท่ี) ........ อําเภอ............ จังหวัด

............ ประกอบดวย 

๑.  ผูอํานวยการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง ไดแก........................................................ 

๒.  คณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง ประกอบดวย 

 (๑)  ประธานกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง ไดแก........................................................ 

 (๒)  กรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง ไดแก 

  (๒.๑) ...............................................  (๒.๒) ............................................... 

  (๒.๓) ...............................................  (๒.๔) ............................................... 

  (๒.๕) ...............................................  (๒.๖) ............................................... 

  (๒.๗) ...............................................  (๒.๘) ............................................... 

๓.  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  ไดแก 

  (๑) ...............................................      
  (๒) ............................................... 

โดยผูรับแตงตั้งใหรับผิดชอบผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

นอกเขตจังหวัด (ส.ส.๑๐/ก) ลําดับท่ี ..........ถึงลําดับท่ี .................. 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี....... เดือน............................ พ.ศ. ............ 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี....... เดือน............................ พ.ศ. ............ 

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

(...................................) 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวดั........................... 

หมายเหต ุ ๑. คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ๑ ฉบับตอการแตงตั้งคณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง

 นอกเขตจังหวัด ๑ ชุด 
 ๒. การรับผิดชอบตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อฯ หรือเปนจังหวัด หรือกลุมจังหวัด หรือตามความเหมาะสมของ

 แตละจังหวัด 

ส.ส. ๙/ก 



 

 

 

 

 

 คําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตัง้ท่ี .......... จังหวัด ............................. 

ท่ี............./................... 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลอืกตัง้นอกเขตจังหวัด 
และนอกราชอาณาจักร ชุดท่ี .......... 

-------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๘๔ แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ....... จังหวดั ................... 

จึงแตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ชุดท่ี ... จังหวัด ................. 

ดังนี้ 

  ๑.  ผูอํานวยการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ไดแก .................................................. 
  ๒.  กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ประกอบดวย 
 (๒.๑) ...........................................  (๒.๒) ........................................... 
 (๒.๓) ...........................................  (๒.๔) ........................................... 
 (๒.๕) ...........................................  (๒.๖) ........................................... 
 (๒.๗) ...........................................  (๒.๘) ........................................... 
 (๒.๙) ...........................................   
 ๓.  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ไดแก ..................................................... 

  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ....... เดือน ........................... พ.ศ. .... 

 

 ส่ัง ณ วันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .... 

 

 

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

           (...........................................) 
    ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ...... จังหวัด .................. 

 
 
 
 
 

ส.ส. ๙/น 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตัง้ท่ี .......... จังหวัด .................................. 
เร่ือง กําหนดสถานที่นับคะแนนบัตรเลอืกตัง้นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร 

-------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๘๖ แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย               

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี........          

จังหวัด.......................... จึงประกาศกําหนดสถานท่ีนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร          

ของเขตเลือกตั้งท่ี .......... คือ ...............(ชื่อสถานท่ี)...................... ตําบล / เทศบาล .......................... 

อําเภอ ............................ จังหวัด ........................ 

 ประกาศ ณ วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .... 
 

 

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

           (...........................................) 
    ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ...... จังหวัด .................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส.ส. ๙/น๑ 



 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตัง้ที่ ...... 
จังหวัด....................................... 

เรื่อง บัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
----------------------------------- 

 

 

 

สําหรับหนวยเลือกตั้งที่.......................หมูที่....................ตําบล/เทศบาล............................อําเภอ................ 

บานเลขที่....................ถึงบานเลขที่.........................หมูที่..................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................. 
ตําบล/เทศบาล...................................อําเภอ......................................... 

 

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ................................................ 
 

 
จํานวนผูยืน่คาํขอลงทะเบียนใชสิทธิเลอืกตัง้กอนวันเลือกตัง้ในเขตเลือกตั้ง จํานวน .............................. คน 

 
 
 
 
 
 

  

 

ส.ส. ๑๐ 

หมายเหตุ   ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปนผูเขียน (เฉพาะชุดที่ใชหมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้ง) เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งแลว 
 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง   จํานวน ............................................ คน 
  ชาย   จํานวน ............................................ คน 
  หญิง   จํานวน ............................................ คน 
 ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ............................................ คน 
  ชาย   จํานวน ............................................ คน 
  หญิง   จํานวน ............................................ คน 



 

 

เลขหมาย

ประจําบาน 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล เพศ วัน เดือน ปเกิด ลําดับที ่
หลักฐานที่ใชในการลงคะแนน 

หมายเหตุ 
เลขหมายของบัตร สถานที่ออกบัตร 

ลายมือชื่อหรือ        

ลายพิมพนิ้วมือ 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
 
 
 
 

ใบตอ 

ส.ส. ๑๐ 



 
 
 
 

  ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน................................... พ.ศ. ........ 
 

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

    ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

             จังหวัด ................................................. 
   
 
 
 
 
 
 
 

  ..............................................ผูพิมพ/คัด 
......................................................ผูทาน 

 

ใบทาย 

ส.ส. ๑๐ 



หมายเหตุ   ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปนผูเขียน (เฉพาะชุดที่ใชหมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้ง) เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งแลว 
 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง   จํานวน ............................................ คน 
  ชาย   จํานวน ............................................ คน 
  หญิง   จํานวน ............................................ คน 
 ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ............................................ คน 
  ชาย   จํานวน ............................................ คน 
  หญิง   จํานวน ............................................ คน                                                                                                   

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจงหวัด....................................... 
เรื่อง บัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกเขตจงัหวัด 

----------------------------------- 
 

 

 

สําหรับผูมีสิทธิเลือกตัง้ที่มีชื่อในทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้นอกเขตเลอืกตัง้ที่ประสงคจะลงคะแนนในจังหวัด................................................ 
สถานที่เลือกตั้งกลางของจังหวัด................................................ 

 
 
 
 
 
 

 
 

                     (ใบแรก) 

 

 

ส.ส. ๑๐/ก 



 

  

 

ลําดับที่ เขตเลอืกตั้ง รหัสเขตเลอืกตั้ง 
เลขหมายประจําตัว

ประชาชน 
ชื่อตัว - ชื่อสกุล 

หลักฐานที่ใชในการลงคะแนน 
หมายเหตุ 

เลขหมายของบัตร สถานที่ออกบัตร 
ลายมือชื่อหรือ 

ลายพิมพนิ้วมือ 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
                           *หมายเหตุ    ๑. เขตเลือกตั้ง หมายถึง เขตเลือกตั้งที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน 
                                              ๒. เรียงตามชื่อตัว - ชื่อสกุล 

 
 

ใบตอ 

 

ส.ส. ๑๐/ก 



 
 
 
 
 
 

  ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน................................... พ.ศ. ........ 
 

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

            ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .............................หรือผูที่ไดรบมอบหมาย 
   
 
 
 
 
 
 
 

  ..............................................ผูพิมพ/คัด 
......................................................ผูทาน 

 

ใบทาย

ส.ส. ๑๐/ก 



 
(ดานหนา)   

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี.............จังหวัด........................ 

เรียน  เจาบาน............................................................................................................. 
  .......................................................................................................................... 

  วัน................เดอืน.............................พ.ศ. ...........เปนวนัเลือกตั้ง 
............................................................................................................................................................... 
  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคราวนี้  ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานทุกคนมีหนาท่ี

ไปใชสิทธิเลือกตั้ง หากไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได โปรดแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอ 

นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน (เทศบาล) ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดท่ีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมอาจ

แจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งยอมเสียสิทธิทางการเมืองตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงขอไดโปรด

ดําเนินการดังนี้ 
  ๑. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ณ สถานท่ีเลือกตั้งวามีชื่อของทานหรือไม         

ถาไมมีหรือไมถูกตองโปรดติดตอนายทะเบียนอําเภอ ณ ท่ีวาการอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน             

ณ สํานักงานเทศบาล  ภายในวนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ. ........ 
  ๒. ขอเชิญทานและผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานทุกคนไปลงคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้ง

......................................หนวยเลือกตั้งท่ี.............ตําบล/ เทศบาล...........................อําเภอ....................... 

จังหวัด..............................ในวันท่ี..............เดือน.......................พ.ศ. ......ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 

๑๕.๐๐ น. 
  ๓. ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานมีดังนี้ 

 ลําดับท่ี     ชื่อตัว-ชื่อสกุล  ลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 ๑.  .......................................  ............................ 
 ๒.   .......................................  ............................ 
 ๓.  .......................................  ............................ 
 

 

 

สํานักทะเบียน ....................................... ทําการแทน 
ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งท่ี ....... 
จังหวัด ............................................... 
 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๑ 



 

 

(ดานหลัง) 
 
 กรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได สามารถ

แจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน ภายใน ๗ วันกอน              

วันเลือกตั้งหรือภายใน ๗ วันนับแตวันเลือกตั้ง   

 ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมไดแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งผูนั้น

ยอมเสียสิทธิ ๓ ประการ  ดังนี้ 

 ๑. สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 ๒. สิท ธิสมัค ร รับ เ ลื อกตั้ ง และ สิทธิ ไ ด รับการ เสนอชื่ อ เข า รับการสรรหาเป น

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
 ๓. สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองท่ี 

 การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งคร้ังท่ีผูนั้นไมไปใชสิทธิ

เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งคร้ังท่ีผูนั้นไปใชสิทธิเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 (มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๑ 



 

แบบคํารองขอเพ่ิมชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตัง้ 

เลขท่ี............./.................          เขียนท่ี................................................. 

      วันท่ี...........  เดือน............................ พ.ศ. ....... 

  ขาพเจา .................................................. เลขประจําตัวประชาชน ................................. 

อยูบานเลขท่ี........หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.........................................ถนน................................................. 

ตําบล/เทศบาล..................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................มีความ

ประสงคขอใหนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ินดําเนินการเกี่ยวกับรายการผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งท่ี........ตําบล/เทศบาล.......................................อําเภอ......................... 

เขตเลือกตั้งท่ี ..........จังหวัด............................................. ดังนี้ 

  ๑. ขอเพ่ิมชื่อ  ขาพเจา  บุคคลอื่น ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
  ๑.๑ ................................................ เลขประจําตัวประชาชน........................................ 
  ๑.๒ ...............................................  เลขประจําตัวประชาชน........................................   
  ๑.๓ ...............................................  เลขประจําตัวประชาชน........................................   

  ๒. ขอถอนชื่อ  ขาพเจา   บุคคลอื่น ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
  ๒.๑ ................................................ เลขประจําตัวประชาชน........................................ 
  ๒.๒ ...............................................  เลขประจําตัวประชาชน........................................   
  ๒.๓ ...............................................  เลขประจําตัวประชาชน........................................   

  ๓. เร่ืองอื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................... 

  ขาพเจาดําเนินการในฐานะ   เจาบาน  ผูมีสวนไดเสีย  ของตนเอง โดยมีหลักฐาน ดังนี้  
 (๑)  บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...................................................................... ออกให ณ ......................... 

  วันท่ี.................... 
 (๒)  ................................................................................................................................................................... 
 (๓)  ................................................................................................................................................................... 

 

                                     (ลงชื่อ)..........................................ผูยื่นคํารอง 
                                 (........................................) 

 

ความเห็นเจาหนาท่ี 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 
(ลงชื่อ) ..................................................... 
           ..................................................... 

คําส่ัง 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 
(ลงชื่อ) ..................................................... 
           ..................................................... 

ส.ส. ๑๒ 



  
 

ทะเบียนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ประเภทการเลือกตั้ง .......................... 

ตําบล/เทศบาล ................................ อําเภอ................................... จังหวัด ............................... 

   

ลําดับ

ท่ี 

เลข 

ประจําตัว

ประชาชน 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล อายุ 
ภูมิลําเนา

ปจจุบัน 

ความผิด

ท่ีกระทํา 

คําส่ังศาล/มติ 

กกต. 

วันเดือนป 

ระยะเวลาท่ี

ถูกเพิกถอน 

วันท่ีพนการ

ถูกเพิกถอน

สิทธิ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

ขอมูล ณ วันท่ี................................................ 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๓ 



 

  
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี .......  

จังหวัด .................................. 

เร่ือง  การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

-------------------- 

ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ........ จังหวัด ...............ไดรับแจงจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง วามีบุคคลซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ของเขตเลือกตัง้ท่ี .... 

จังหวัด .......................... นี้ ถูกศาลพิพากษาหรือคําส่ังถึงท่ีสุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง  มีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้ 

  

ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตวั

ประชาชน 
ชื่อ-สกุล อาย ุ ภูมิลําเนาปจจุบัน 

วันท่ีพนจากการ 

ถูกเพิกถอนสิทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

บุคคลดังกลาวขางตนจึงหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี.........เดือน............... พ.ศ.......... 

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

                                                              (.......................................) 

              ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ....  

         จังหวัด....................................... 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๔ 



  
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เร่ือง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

-------------------- 

  ดวยไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป           

ในวันท่ี................................. 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงกําหนดวันท่ีพรรคการเมือง

ยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและวันรับสมัครเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

 (๑) พรรคการเมืองใดประสงคสงสมาชิกพรรคสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือ

จากหัวหนาพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

พรอมดวย 

  (๑.๑)  หนังสือแสดงความยินยอมของผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคน  

  (๑.๒)  เงินคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละหาพันบาท  

  (๑.๓)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาว

ประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนคนละ ...... รูป  

 รวมท้ังหลักฐานประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต           

วันท่ี ......... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี ......... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ระหวาง ................ น. 

ถึง .................. น. ณ ............................................. เลขท่ี ............. ถนน ...............................................

ตําบล/เทศบาล.............................อําเภอ...........................จังหวัด............................................... 

 (๒) ผูใดจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด 

ใหยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งดวยตนเองพรอมดวย 

  (๒.๑)  หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง  

  (๒.๒)  คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละหาพันบาท  

  (๒.๓)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาว

ประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร คนละ ........... รูป  

 รวมท้ังหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนั้น 

ตั้งแตวันท่ี ..... เดือน...................... พ.ศ. .... ถึงวันท่ี........... เดือน...................... พ.ศ. .... ระหวาง................. น.  

ถึง ................ น.  ณ สถานท่ีท่ีผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด 

 

   

ส.ส. ๑๕ 



 

 

- ๒ - 

 

 (๓) หลักฐานประกอบการยื่นการสมัครรับเลือกตั้งตาม (๑) และ (๒) ประกอบดวย 

  (๓.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองม ี              

บัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย

สามารถแสดงตนไดและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

  (๓.๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓.๓) ใบรับรองแพทย 

 (๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหยื่นหลักฐาน

ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ิมเติมอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

  (๔.๑) หลักฐานซึ่งแสดงวามีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๔.๒) หลักฐานซึ่งแสดงวาเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๔.๓) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับ

เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ปการศึกษา 

  (๔.๔) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัด

ท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป 

 อนึ่ง บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือ

แบบบัญชีรายชื่อแบบใดแบบหนึ่งไดเพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกตั้งไดเพียงเขตเดียว 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ......................... พ.ศ. .... 

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

(.....................................) 

  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๕ 



  
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เร่ือง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงท่ีวาง 

-------------------- 

  ดวยไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง

แทนตําแหนงท่ีวางในวันท่ี ........................................ของเขตเลือกตั้งท่ี ......... จังหวัด ......... 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา (ฉบับท่ี ๒) พ .ศ .  ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง ตั้งแตวันท่ี ..... เดือน .............. พ.ศ. ..... 

ถึงวันท่ี ......    เดือน ............. พ.ศ. .... ระหวาง .................. น. ถึง ................. น. ณ สถานท่ีท่ีผูอํานวยการ

การเลือกตั้ง  ประจําเขตเลือกตั้งกําหนด 
  ผูใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งแทนตําแหนง

ท่ีวางดังกลาว ใหยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งดวยตนเองพรอมท้ังหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง 

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละหาพันบาท รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาดกวางประมาณ ๘.๕ 

เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนคนละ ๑๐ รูป รวมท้ังหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร

รับรองความถูกตองตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนั้น ดังนี้  

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตร

ประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถ

แสดงตนได และมีหมายเลขประจําตัวประชาชน 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) ใบรับรองแพทย 

 (๔) หลักฐานเพ่ิมเติมอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

  (๔.๑) หลักฐานซึ่งแสดงวามีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๔.๒) หลักฐานซึ่งแสดงวาเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๔.๓) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับ

เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 

  (๔.๔) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัด

ท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 
 

 

 

 

ส.ส. ๑๕/ก 



 

 

- ๒ - 

 อนึ่ง บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใดเพียงพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง

ไดเพียงเขตเดียว 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี ........... เดือน ...................... พ.ศ. ......... 

 

 

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

(.....................................) 

  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๕/ก 



  
 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี .......  

จังหวัด ........................ 

เร่ือง กําหนดสถานท่ีสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

-------------------- 

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร              

แบบแบงเขตเลือกตั้ง ตั้งแตวันท่ี ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี..... เดือน .......................              

พ.ศ. ....  นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย          

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ..... จังหวัด ............................ จึงกําหนดใหใช 

................................... เปนสถานท่ีสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของเขต

เลือกตั้งท่ี ..... จังหวัด ............................ 

  ดังนั้น ผูใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง          

ใหนําหลักฐานเอกสารท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดมายื่นตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งดวยตนเองภายในระยะเวลาและสถานที่กําหนด 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ..... เดือน .......................... พ.ศ. ..... 

 

 

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

(.........................................) 

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ... 

จังหวัด .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๖ 



 

 

 

 

 

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบแบงเขตเลือกตัง้ 

------------------ 
ใบสมัครเลขท่ี ...................... (สําหรับเจาหนาท่ีกรอก) 

ขาพเจา 

(๑)  นาย/นาง/นางสาว/ยศ ........................................ 

  สัญชาติ ................................... 

(๒)  หมายเลขประจําตัวประชาชน 

  - - - -  

(๓)  เกิดวันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. ....... 

(๔)  อายุ ......... ป 

(๕)  เกิดบานเลขท่ี ......... ตรอก/ซอย ...................... 

    หมูท่ี ............ ถนน ............................................. 

  ตําบล/เทศบาล .................................................. 

  อําเภอ ................................................................ 

  จังหวดั ............................................................... 

  รหัสไปรษณีย .................................................... 

(๖)  ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี ................................................ ตรอก/ซอย ................................................... 

  หมูท่ี .............. ถนน ............................................. ตําบล/เทศบาล .................................................. 

  อําเภอ .................................................................. จังหวัด ................................................................ 

รหัสไปรษณีย ................................... 

(๗) สถานท่ีติดตอ ...................................................................................................................................... 

  โทรศัพท ................................................ โทรสาร ....................................... 

(๘) บิดาชื่อ ........................................................................ สัญชาต ิ.................................... 

(๙) มารดาชื่อ ................................................................. สัญชาติ ................................... 

(๑๐) คูสมรสชื่อ ............................................................... สัญชาต ิ.................................. 

(๑๑) สังกัดพรรคการเมอืง ชื่อ ............................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปถายหรือรูปภาพ 

ขนาด ๘.๕  ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

ส.ส. ๑๗ 



(ใบตอ) 

 

 

(๑๒)  คุณสมบัติอื่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กําหนดอยางใดอยางหนึ่ง คือ 

 (๑๒.๑)  มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งติดตอกันไมนอยกวา ๕ นับถึงวันสมัคร

รับเลือกตั้ง ระหวางวันท่ี .... เดือน .................... พ.ศ. .... ถึงวันท่ี ..... เดือน .................... พ.ศ. .....  

 (๑๒.๒)  เกิดในจังหวดั .................... ซึ่งเปนจังหวดัท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 

 (๑๒.๓)  เคยศกึษาในสถานท่ีศกึษา ................................. ท่ีตั้งอยูในจงัหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปน

เวลาติดตอกัน ........ การศึกษา ระหวางวันท่ี ..... เดือน ................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี ....... เดือน ............... 

พ.ศ. ..... 

 (๑๒.๔)  เคยรับราชการในตําแหนง ....................... ระหวางวันท่ี .......... เดือน ................. พ.ศ. ...... 

ถึงวันท่ี ..... เดือน ................. พ.ศ. ..... หรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขท่ี ......... หมูท่ี ..... ตรอก ............. 

ซอย ................ ถนน ............................ ตําบล/เทศบาล ............................ อําเภอ ....................................... 

จังหวัด .......................... ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป ระหวางวันท่ี .......... 

เดือน ................. พ.ศ. ......... ถึงวันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. ..... 

(๑๓)  วุฒิการศกึษาสูงสุด ............................................ 

(๑๔)  เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. .................... หรือสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ...................... หรือ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ป พ.ศ. ........... 

(๑๕)  อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกตั้ง ........................................................................... 

  ขาพเจาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ............................................ โดยขอสมัครรับเลือกตั้ง

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี ..... จังหวัด .......................... และขาพเจา

ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

(ลงชื่อ) ............................................... ผูสมคัร 

             ( ...........................................) 

       ยื่น ณ วันท่ี ........ เดือน ....................  พ.ศ. ........ 

 

 

 

ส.ส. ๑๗ 



 

 (ใบทาย) 

บันทึกการใหถอยคําของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

เขียนท่ี ............................................. 

    วันท่ี ............ เดือน ........................... พ.ศ. ..... 

 ขาพเจา ............................................................................ ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง 

ตอ ............................ ตําแหนง .................................. ดังตอไปนี้  

  ถาม  ทานใชหลักฐานใดบางมาใชประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
  ตอบ  ขาพเจาไดนําหลักฐานท่ีขาพเจาไดรับรองแลวประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง        

ดังนี้  .............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
  ถาม  ทานยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม 
  ตอบ  ขาพเจาขอยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานเปนจริงทุกประการ 
  ถาม  ทานเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิ

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ใชหรือไม 
  ตอบ  ใช 
  ถาม  ทานเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือไม 
  ตอบ  ขาพเจาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค ....................... 

  ขอความขางบนนี้ไดอานใหขาพเจาฟงแลว ขอรับรองวาถูกตองและขอยืนยันในชั้นศาลได

ดวย จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 (ลงชื่อ) ........................................... 

                           ( ....................................... ) ผูใหถอยคํา 
 (ลงชื่อ) ........................................... 

                                  ( ....................................... ) ผูบันทึก/จด/อาน 
คําส่ังผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตัง้ 
ไดสอบสวนแลว   ใหรับใบสมัคร 
    ไมใหรับใบสมัคร เพราะ ..................................... 
    ............................................................................ 

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ........ จงัหวัด ........................... 
วันท่ี ............ เดือน .......................... พ.ศ. .............. 

 
 
 
 

ส.ส. ๑๗ 



 
 

 

หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง 
 
ท่ี ..................................      เขียนท่ี ......................................... 
 

  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ...................................................... 

หมายเลขประจําตัวประชาชน .................................... เปนสมาชิกพรรค ......................................................... 

ลําดับท่ี ................ เมื่อวันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. พรรคไดสงสมัครเขารับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี ........................... จังหวัด .................... 

สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............ 
 

 

 

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

หัวหนาพรรค ...................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  กรณีท่ีหัวหนาพรรคไมไดลงนามในหนังสือรับรองดวยตนเอง ผูลงนามแทนจะตองเปน

กรรมการบริหารพรรคท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรคการเมืองนั้นตามมาตรา ๑๗ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

และผูสมคัรตองยื่นหนังสือมอบหมายนี้พรอมกับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
 

 

 
 

ส.ส. ๑๗/ก 



 
 
 
 

หนังสือมอบหมาย 

ทําการแทนหัวหนาพรรคการเมือง 

 

ท่ี ..................        เขียนท่ี ................................. 

       วันท่ี ......... เดือน .......................... พ.ศ. ...... 

เร่ือง  มอบหมายใหทําการแทนหัวหนาพรรคการเมือง 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................. หัวหนาพรรค ...........................         

อยูบานเลขท่ี .......... ถนน ..................... ตําบล ........................ อําเภอ ....................... จังหวัด ......................  

ไดมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรคชื่อ   ๑. ..................................................................... 

         ๒. ..................................................................... 

เปนผูมีอํานาจทําการแทนขาพเจา ดังนี้ (ระบุอํานาจท่ีจะมอบหมายเปนขอๆ ใหชัดแจง) 

๑. .................................................................. 

๒. .................................................................. 

ฯลฯ 

  เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจา ............................................. จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

ตอหนาพยาน 

 

(ลงชื่อหัวหนาพรรคการเมือง)  .............................................

 (.........................................) 

(ลงชื่อผูรับมอบหมาย) ............................................. 

 (.........................................) 
(ลงชื่อชื่อพยาน)            ............................................. 

 (.........................................) 
(ลงชื่อชื่อพยาน)            ............................................. 

 (.........................................) 
(ลงชื่อชื่อพยาน)            ............................................. 

 (.........................................) 
 

 

 

หมายเหต ุผูรับมอบหมายใหทําแทนหัวหนาพรรคการเมือง จะตองเปนกรรมการบริหารพรรคท่ีกําหนดตาม

มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ส.ส. ๑๗/ข 



 

 

 

บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อของพรรค .................................. 

-------------------- 

เลขท่ี .................. (สําหรับเจาหนาท่ีกรอก)        

 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................. หัวหนาพรรค .............. หรือเปน

ผูรับมอบจากหัวหนาพรรค .............................. มีท่ีตั้งสํานักงานใหญของพรรคอยู ณ บานเลขท่ี ........... 

หมูท่ี ....... ซอย ................. ถนน ............................................ ตําบล/เทศบาล .................................. 

อําเภอ ............................. จังหวัด ......................... โทรศัพท ...................... และเปนพรรคการเมืองท่ี          

นายทะเบียนไดจดแจงไวในทะเบียนพรรคการเมืองแลว ขอยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ................................... จํานวน ............. คน มีรายชือ่

เรียงตามลําดับ ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 

๑   

๒   

๓   

๔   

๕   

๖   

๗   

๘   

๙   

   ๑๐   

ฯลฯ                   ฯลฯ                           ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๗/ค 



 

- ๒ - 
 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดังกลาว

เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมี     

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และการคัดเลือกไดดําเนินการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในขอบังคับของพรรคการเมือง 

 

 

ยื่น ณ วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..... 

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

               (....................................) 

หัวหนาพรรค ..................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๗/ค 



 
หนังสือยินยอมใหเสนอช่ือสมัครรับเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

        ------------------- 

ใบแสดงความยินยอมเลขที่ ............ (สําหรับเจาหนาทีก่รอก) 

ขาพเจา 

(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................... 

 สัญชาติ ........................................................................ 

(๒) เลขหมายประจําตัวประชาชน  
     - - - -  

(๓) เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. .... 

(๔) อายุ ............. ป 
(๕) เกิดบานเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ....................................... 

 หมูที่ ....... ถนน .............................................................. 

 ตําบล/เทศบาล ........................ อําเภอ .............................. 

 จังหวัด ............................ รหัสไปรษณยี ............................ 

(๖) ที่อยูปจจุบันอยูบานเลขที ่..... ตรอก/ซอย .......................... 

 หมูที่ .....ถนน .................. ตําบล/เทศบาล......................... 

 อําเภอ ......................................จังหวัด .............................  

 รหสัไปรษณีย .......................... 

(๗) สถานที่ติดตอ ...................................................................... 
 โทรศพัท ................................ โทรสาร .................................... 
(๘) บิดาชื่อ ...................................................... สัญชาติ ................................. 

(๙) มารดาชื่อ ...................................................................... สัญชาติ ................................. 
(๑๐) คูสมรสชื่อ ..................................................................... สัญชาติ ................................. 

(๑๑) สังกดัพรรคการเมืองชื่อ ...................................................................... 
(๑๒) วุฒิการศกึษาสูงสุด ............................................................................. 
(๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. .................... หรือสมาชิกวุฒสิภา ป พ.ศ. ...................   

 หรือสมาชิกสภานติิบัญญัติแหงชาต ิป พ.ศ. ............... 

(๑๔) อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกตั้ง .......................................................... 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจายินยอมใหพรรค .................... เสนอชื่อขาพเจาสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ............................ และขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

  

       (ลงชื่อ) ............................................... ผูสมัคร 

(..............................................) 

   ยื่น ณ วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. .... 

ส.ส. ๑๗/ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือรูปภาพ 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

 



 

 

 

 

 

ใบรับใบสมัครรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ 

------------------- 

 

ใบรับลําดับท่ี ..............................    เลมท่ี ............................................. 

 
  ไดรับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ .......................................            

ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี .............. 

จังหวัด ........................ และหนังสือรับรองของหัวหนาพรรค ................................. คาธรรมเนยีมการสมคัร             

เปนเงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียรเช็ค ธนาคาร ........................................ สาขา ............................... 

เลขท่ี ............................... จํานวน ........................... บาท (....................................................................) 

พรอมท้ังรูปถาย จํานวนคนละ ........ รูป ตลอดจนหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครแลว เมื่อวันท่ี .... 

เดือน ................................ พ.ศ. ..... เวลา ............... น. 

 

 

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

(................................................) 

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ..... 

จังหวัด ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๘ 



 

 

 

 
ใบรับใบสมัครรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

------------------- 

 

ใบรับลําดับท่ี ..............................    เลมท่ี ............................................. 

 

  ไดรับเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค 

........................................ จํานวน .......... คน และหนังสือยินยอมของผูสมัครทุกคน คาธรรมเนียมการ

สมัครเปนเงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียรเช็ค ธนาคาร ..........................................  สาขา 

.. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . ..  เลขท่ี .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .  จํานวน . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .  บาท 

(...........................................................) พรอมท้ังรูปถาย จํานวนคนละ ......... รูป ตลอดจนหลักฐาน

ประกอบการยื่นใบสมัครแลว เมื่อวันท่ี ....  เดือน ............... พ.ศ. ..... เวลา ......................... น. 

 

 

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

(................................................) 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๘/บช 



 
 

 

 

ท่ี ............................... 
 

 

 

   เขียนท่ี ................................ 
     ............................................ 

 

 วันท่ี ......... เดือน .......................... พ.ศ. ...... 

เร่ือง แจงการไมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

เรียน .................................................... 

  ตามท่ีทานไดยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง         

เมื่อวันท่ี ...... เดือน .......................... พ.ศ. ...... นั้น 

  บัดนี้ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ

และสอบสวนการสมัครรับเลือกตั้งของทานแลว ปรากฏวาทานเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม         

มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ          

แหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  เนื่องจาก ......................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

   (................................................) 

  ผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตัง้ท่ี ..... 

จังหวัด ................................. 

 

 

 

 

 

 
 

ส.ส. ๑๙ 



 
 

 

 

ท่ี ............................... 
 

 

 

   เขียนท่ี ................................ 
     ............................................ 

 

 วันท่ี ......... เดือน .......................... พ.ศ. ...... 

เร่ือง  แจงการไมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

เรียน  หัวหนาพรรค ............................... 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 

  ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. ๒๒/บช.๒) 

  ตามท่ีพรรค ............................................... ไดยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ............. คน เมื่อวันท่ี .... เดือน ................. พ.ศ. ...... นั้น  

  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และลักษณะ

ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ........................... ทุกคนแลวปรากฏวา 

  ผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔  จํานวน ....... คน ดังนี้ 

 ๑. .............ระบุชื่อ................  เนื่องจาก .................................... 

 ๒. .............ระบุชื่อ................  เนื่องจาก .................................... 

 ๓. .............ระบุชื่อ................  เนื่องจาก .................................... 
ฯลฯ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                          ขอแสดงความนับถือ 

 

 

            (ลงชือ่) ............................................... 

    (................................................) 

                     ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๙/บช 



 

 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ....... จังหวัด .................. 

เร่ือง  เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

-------------------- 

  ตามประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ... จังหวัด .....................          

เร่ือง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ลงวันท่ี ... เดือน ................             

พ.ศ. .... ไดประกาศรับสมัคร (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ......................................................... เปนผูสมัคร

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สังกัดพรรค ............................... หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ........... 

เขตเลือกตั้งท่ี .................. จังหวัด ....................... นั้น 

  บัดนี้ ศาลฎีกาไดมีคําส่ังเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ 

(นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................................. สังกัดพรรค ........................ หมายเลขประจาํตวั

ผูสมัคร ........... เขตเลือกตั้งท่ี ..... จังหวัด ....................... รายละเอียดตามสําเนาคําส่ังศาลฎีกาคดี

หมายเลขดําท่ี .........../............ คดีหมายเลขแดงท่ี .........../............ วันท่ี ......  เดือน .................. พ.ศ. .....  

  ดังนั้น จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน และหากปรากฏวามีบัตรเลือกตั้งใดท่ีทําเคร่ืองหมาย

กากบาทในชองหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งรายดังกลาวใหถือวาเปนบัตรเสีย 

   ประกาศ ณ วันท่ี ..... เดือน .................... พ.ศ. ..... 

 

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

(................................................) 

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ..... 

จังหวัด ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๐ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เร่ือง  เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

-------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค .............................. ลงวันท่ี ... เดือน ................ พ.ศ. .... ไดประกาศรับ

สมัคร (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................................................ เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ นั้น 

  บัดนี้ ศาลฎีกาไดมีคําส่ังเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................................. สังกัดพรรค .................................. 

รายละเอียดตามสําเนาคําส่ังศาลฎีกาคดีหมายเลขดํา ท่ี . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .  คดีหมายเลขแดง                 

ท่ี .........../............ วันท่ี ...... เดือน .................... พ.ศ. .....  

  ดังนั้น จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ ณ วันท่ี ..... เดือน .................... พ.ศ. ..... 

 

 

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

                   (................................................) 

                   ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๐/บช 



 
 

 

 

ท่ี ............................. 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี .... 

จังหวัด ............... 

                  วันท่ี ..... เดอืน ...................... พ.ศ. ..... 

เร่ือง  รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ...... จังหวัด ............... 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ...... จังหวัด ............... ไดดําเนินการ

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตวันท่ี ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี.....           

เดือน ....................... พ.ศ. .....  นั้น 

  วันท่ี ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... มีผูสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน ....... คน ดังนี้ 

 (๑) ไดรับสมัครไว ............ คน มีรายชื่อดังนี้ 

ชื่อผูสมัครรับเลือกตัง้ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน สังกัดพรรค 
หมายเลข 

ประจําตัวผูสมัคร 
หมายเหต ุ

     

     

     

รวม .......... คน     

 (๒) ไมรับสมัครไว ............. คน มีรายชื่อดังนี้ 

  ๑. .................................................. พรรค ..................... 

  ๒. .................................................. พรรค ..................... 

  ๓. .................................................. พรรค ..................... 

  ๔. .................................................. พรรค ..................... 

ฯลฯ 

  อนึ่ง นับตั้งแตวันเปดรับสมัครถึงวันนี้ มีผูสมัครรับเลือกตั้งแลว จํานวน .................. คน            

รับใบสมัครไว .............. คน ไมรับสมัครไว ............. คน 

  จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 

 

(ลายมือชื่อ) ........................................ 

                          (......................................) 

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ..... 

     จังหวัด ......................... 

ส.ส. ๒๑ 



 

 

 

 

ท่ี ............................. 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี .... 

จังหวัด ............... 

          วนัท่ี ..... เดือน ...................... พ.ศ. ..... 

เร่ือง  รายงานสรุปผลการรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี ...... จังหวัด ............... 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ...... จังหวัด ............... ไดดําเนินการ

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตวันท่ี ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี.....          

เดือน ....................... พ.ศ. ..... นั้น 
  บัดนี้ ไดส้ินสุดการรับสมัครแลว มีผูสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน ....... คน ดังนี้ 

 (๑) ไดรับสมัครไว ............ คน มีรายชื่อดังนี้ 

ชื่อผูสมัครรับเลือกตัง้ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 
สังกัดพรรค 

หมายเลข 

ประจําตัวผูสมัคร 
หมายเหต ุ

     

     

     

รวม .......... คน     

 (๒) ไมรับสมัครไว ............. คน มีรายชื่อดังนี้ 

  ๑. .................................................. พรรค ..................... 

  ๒. .................................................. พรรค ..................... 

  ๓. .................................................. พรรค ..................... 

  ๔. .................................................. พรรค ..................... 

ฯลฯ 

  จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 

 

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

                          (......................................) 

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ..... 

     จังหวัด ....................... 

ส.ส. ๒๑/ก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตัง้ท่ี ...... จังหวัด .................... 

เร่ือง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ 
-------------------- 

  ดวย ................................................................... อายุ ........ ป อยูบานเลขท่ี ................ 

ตรอก/ซอย .................. ถนน ................... หมูท่ี ..... ตําบล/เทศบาล .................... อําเภอ ................. 

จังหวัด ................................ ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ........................ ไดสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งท่ี ....... จังหวัด ................................  

  บัดนี้ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ

ของผูสมัครและสอบสวนแลวเห็นวา .............................................................. เปนผูมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย     

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองท่ีสังกัด และหมายเลขประจําตัวผูสมัคร   

ท่ีใชลงคะแนน ดังนี้ 

 

 

          (ชื่อ) ...........................................… 

              สังกัดพรรค ..................................... 

          หมายเลขประจําตวัผูสมัคร 

            .................................................. 

 

 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี ..... เดือน ......................... พ.ศ. ..... 

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

                   (........................................) 

   ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ท่ี ..... 

                  จังหวัด ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือรูปภาพ 
ขนาด ๘.๕x๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

 

(เลขอารบิค) 

ส.ส. ๒๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตัง้ท่ี ...... จังหวัด .................... 

เร่ือง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ 

(เพ่ิมเติม) 

-------------------- 

  ดวย ................................................................... อายุ ........ ป อยูบานเลขท่ี ................ 

ตรอก/ซอย .................. ถนน ................... หมูท่ี ..... ตําบล/เทศบาล .................... อําเภอ................. จงัหวดั 

................................ ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค .............................. ไดสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทน

ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งท่ี ....... จังหวัด ................................  

  บัดนี้ ศาลฎีกาไดมีคําส่ังคดีหมายเลขดําท่ี......./.......... คดีหมายเลขแดงท่ี ......../.......... 

วันท่ี .... เดือน .................. พ.ศ. ..... แจงผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งใหรับสมัคร 

.............................................................. เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี 

................... จังหวัด ....................  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองท่ีสังกัด และ

หมายเลขประจําตัวผูสมัครท่ีใชลงคะแนน ดังนี้ 

 

 

          (ชื่อ) ...........................................… 

              สังกัดพรรค ..................................... 

          หมายเลขประจําตวัผูสมัคร 

            .................................................. 

 

 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี ..... เดือน ......................... พ.ศ. ..... 

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

                   (........................................) 

   ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ท่ี ..... 

                  จังหวัด ................................. 

 

(เลขอารบิค) 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือรูปภาพ 
ขนาด ๘.๕x๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

 

ส.ส. ๒๒/๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เร่ือง รายชือ่พรรคการเมืองท่ียื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตัง้ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ 

-------------------- 

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดกําหนดใหหัวหนาพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อ    

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแตวันท่ี ....             

เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวแลว 

  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒) พ .ศ .  ๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองท่ียื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดังนี้ 

หมายเลขประจําพรรค

การเมือง 

ชื่อพรรคการเมือง ภาพเครื่องหมาย 

พรรคการเมือง 

   

   

   

   

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี ....... เดือน ............................ พ.ศ. ..... 

 

 

 

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

                (................................................) 

                ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๒/บช ๑ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เร่ือง รายชือ่ผูสมัครรับเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

       --------------------- 

  ตามท่ีพรรค............................... ไดยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนี้แลว 

  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน หมายเหต ุ
๑    

๒    

๓    

๔    

๕    

๖    

๗    

๘    

๙    

๑๐    

 

 ประกาศ ณ วันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .... 

 

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

                                                  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 
ส.ส. ๒๒/บช ๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

เร่ือง รายชือ่ผูสมัครรับเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

(เพ่ิมเติม) 

-------------------- 

  ตามท่ีพรรค............................... ไดยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรายชื่อ

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ...................... แลว นั้น 

  บัดนี้ คําส่ังศาลฎีกาไดมีคดีหมายเลขดําท่ี......./......... คดีหมายเลขแดงท่ี ......../..........        

วันท่ี .... เดือน .................. พ.ศ. ..... ให .............................................. เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศให ......................................................... เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมเติม 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............ 

 

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

                (...........................................) 

                ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๒/บช ๓ 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปายสําหรับปดชองใสบัตรเลือกตั้ง 

 
 หนวยเลือกตั้งท่ี .......หมูท่ี .....ตําบล/เทศบาล ............... อําเภอ ......................... 
เขตเลือกตั้งท่ี ........ จังหวัด .......................... ท่ีเลือกตั้ง ........................................................ 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ...................... หมูท่ี ........... ตําบล/เทศบาล................. 
อําเภอ.................................. จังหวัด ................................................................... 
เลือกตั้งวันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. ............... 
 

(ลงชื่อ) ................................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 

(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 

 

ส.ส. ๒๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ .................... 

หมูที่ ......... ตําบล/เทศบาล ......................... อําเภอ ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด .................. 

เรื่อง  จํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน 

-------------------- 

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ....... จังหวัด ............ ไดมอบบัตรเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหแก

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ......... หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล .................... อําเภอ ...................... เขตเลือกตั้งท่ี 

............. จังหวัด ....................... ดังน้ี 

ประเภทของบัตรเลือกตั้ง จํานวน หมายเหตุ 

๑.  แบบแบงเขตเลือกตั้ง 

๒.  แบบบัญชีรายชื่อ 

.................... บัตร 

.................... บัตร 

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ....... เดือน ............... พ.ศ. ....... 

 

 

 

 

 

 

 

ฯลฯ 
หมายเหต ุ ส.ส. ๒๔ จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
 ๑. ปดประกาศ ณ ท่ีเลือกตั้ง ๑ ชุด  
 ๒. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 

 ๓. เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 

(ลงชื่อ) .................................. ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (....................................) 

(ลงชื่อ) .................................. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

         (....................................) 
(ลงชื่อ) .................................. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

         (....................................) 
 

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (....................................) 

(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

           (....................................) 

(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

        (....................................) 

(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

        (....................................) 

(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

        (....................................) 

ส.ส. ๒๔ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําท่ีเลอืกตัง้กลางนอกเขตจังหวัด ชุดท่ี....... จังหวัด........................ 
เร่ือง จํานวนบัตรเลือกตัง้ 
-------------------------- 

 

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด............................ ไดมอบบัตรเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อใหแกคณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ชุดท่ี.......... สถานท่ีเลือกตั้งกลางนอก

เขตจังหวัด......... (ชื่อสถานท่ี)....... ดังนี้ 

ประเภทของบัตรเลือกตั้ง จํานวน  หมายเหตุ 

๑. แบบแบงเขตเลือกตั้ง 
๒. แบบบัญชีรายชื่อ 

           .................. บัตร   
           .................. บัตร   

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี....... เดือน............................ พ.ศ. ............ 

 
              (ลงชื่อ).................................... ประธานกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง 
                       (...................................) 

(ลงชื่อ)....................................  กรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง (ลงชื่อ)....................................  กรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง 
         (...................................)          (...................................) 

(ลงชื่อ)....................................  กรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง (ลงชื่อ)....................................  กรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง 
         (...................................)          (...................................) 

(ลงชื่อ)....................................  กรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง (ลงชื่อ)....................................  กรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง 
         (...................................)          (...................................) 

(ลงชื่อ)....................................  กรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง (ลงชื่อ)....................................  กรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง 
         (...................................)          (...................................) 
หมายเหตุ   ส.ส. ๒๔/ก จัดทํา ๓ ชุด 
  ๑. ปดท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ๑ ชุด 
  ๒. จัดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ๑ ชุด 
  ๓. เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 

ส.ส. ๒๔/ก 



 

 

 

รายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง 

-------------------------- 
เขียนท่ี .................................... 

................................................ 

วันท่ี ..................................................................... 

หนวยเลือกตั้งท่ี .......... หมูท่ี ........ ตําบล/เทศบาล ...................... อําเภอ ................ เขตเลือกตั้ง             

ท่ี ..........จังหวัด .............................. ไดเปดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา 

๑๕.๐๐ น. ของวันท่ี ............. เดือน .................................. พ.ศ. .... 

๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน 

วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดทําการเปดหีบบัตรเลือกตั้ง เพ่ือแสดงใหเห็น

วาเปนหีบบัตรเลือกตั้งเปลาและไดปดหีบบัตรเลือกตั้งใสสายรัดหรืออุปกรณอ่ืนแทนสายรัดตอหนาผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 

สองคน เปนท่ีเรียบรอยแลว 

จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

  

 

 

 

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (........................................................................................) 

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (................................................................................)                 (................................................................................)  

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง   (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (................................................................................)                 (................................................................................)  

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (................................................................................)                 (................................................................................)  

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (................................................................................)                 (................................................................................)  

 (ลงชื่อ) .................................................. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง                  (ลงชื่อ) .................................................. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง         

          (................................................................................)                 (................................................................................)  

 

ส.ส. ๒๕ 



 

- ๒ - 

๒. บันทึกเหตุการณ 

 ๒.๑ กอนการลงคะแนน ................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

 ๒.๒ ระหวางการลงคะแนน .............................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

 

ส.ส. ๒๕ 



- ๓ – 

 

 ๒.๓ ภายหลังการลงคะแนน ............................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

๓. บันทึกคําวินิจฉัยกรณีมีการทักทวงการแสดงตนใชสิทธิเลือกตั้ง 

ผูแสดงตนใชสิทธิเลือกตั้งไมใชเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

ส.ส. ๒๕ 



- ๔ – 

 

 ๔. บันทึกเหตุการณระหวางการนับคะแนน

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

   

 

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (........................................................................................) 

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (................................................................................)                 (................................................................................)  

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง   (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (................................................................................)                 (................................................................................)  

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (................................................................................)                 (................................................................................)  

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (................................................................................)                 (................................................................................) 

ส.ส. ๒๕ 



 

แบบคํารองและบันทึกถอยคําของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

ที่ยืนยันวาตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนเลือกตั้ง 

----------------- 

เขียนท่ี ................................. 

.............................................. 

   วันท่ี ......................................................... 

วันนี้เวลา................................ ขาพเจานาย/นางสาว/นาง .......................................................................

อยูบานเลขท่ี .............. หมู ท่ี ......... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ................................... ตําบล 

.........................................อําเภอ .................................... จังหวัด .............................. ไดแจงตอคณะกรรมการประจํา               

หนวยเลือกตั้งท่ี .................... ตําบล/เทศบาล ......................... อําเภอ .......................... เขตเลือกตั้งท่ี .................                

จังหวัด .............................. วาขาพเจาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง                 

ไดตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแลวไมปรากฏชื่อของขาพเจาและไดแจงตอขาพเจาวา “ไมมีสิทธิลงคะแนน”                 

แตขาพเจาไดยืนยันวาขาพเจามีสิทธิท่ีจะลงคะแนนได เพราะ............................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................................  

พรอมดวยนี้ขาพเจาไดยื่นหลักฐาน ดังนี้ .................................................................................................................................. 

เพ่ือใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งใชประกอบการวินิจฉัยชี้ขาด 

ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

 

 

 

 

คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ........ หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล ............................................... 

อําเภอ .................... เขตเลือกตั้งท่ี ........... จังหวัด ......................... ไดพิจารณาบันทึกถอยคําและตรวจสอบหลักฐานแลว

วินิจฉัยชี้ขาด 

   ให     ไมให นาย/นางสาว/นาง ....................................... ลงคะแนนเลือกตั้งและไดแจงคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวให 

นาย/นางสาว/นาง ........................................... ทราบดวยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๕ 

(ลงชื่อ) ................................. ผูยื่นคํารองและใหถอยคํา 
         (..................................) 
(ลงชื่อ) ................................. ผูบันทึก 
         (..................................) 

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (......................................................................................) 

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (...................................................................)                            (...................................................................) 

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (...................................................................)                            (...................................................................) 

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (...................................................................)                            (...................................................................)  

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (...................................................................)                            (...................................................................) 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ .................... 

หมูที่ ...... ตําบล/เทศบาล ......................... อําเภอ ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด .................. 

เรื่อง  รายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนนเลือกตั้ง 

-------------------------- 
ตามท่ีหนวยเลือกตั้งท่ี ....... หมูท่ี ...... ตําบล/เทศบาล .................. อําเภอ ............ เขตเลือกตั้งท่ี ........ 

จังหวัด ........................ ได เปดการลงคะแนนเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันนี ้                 

เปนตนมาแลว นั้น 

บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้ 

รายการ 
การเลือกตั้ง 

แบบแบงเขตเลือกตั้ง 
การเลือกตั้ง 

แบบบัญชีรายชื่อ 

หมาย

เหตุ 

๑. จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับมา 

๒. มีผูมาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 

 และลงคะแนน 

๓. บัตรเลือกตั้งเหลือ 

.............................. บัตร 

.............................. คน 
 

.............................. บัตร 

.............................. บัตร 

.............................. คน 

 

.............................. บัตร 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ........ เดือน ............................... พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ส.ส. ๒๖ จัดทําจํานวน ๓ ชุด 

 ๑. ปดประกาศไวท่ีเลือกตั้ง ๑ ชุด  

 ๒. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด  

 ๓. เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 

 

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (...................................................................)                            (...................................................................) 

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (...................................................................)                            (...................................................................) 

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (...................................................................)                            (...................................................................)  

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (...................................................................)                            (...................................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (......................................................................................) 

ส.ส. ๒๖ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดชุดที่ ........... จังหวัด........................ 
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนน 

-------------------------- 
 

ตามท่ีท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดชุดท่ี............... จังหวัด........................ ไดเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันท่ี........... เดือน............................. พ.ศ. ................ นั้น 

บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้ 

รายการ การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ หมายเหตุ 

๑. จํานวนบัตรเลือกต้ังที่ไดรับมา 

๒. มีผูมาแสดงตนรับบัตรเลือกต้ัง 
    และมาลงคะแนน 

๓.  บัตรเลือกต้ังเหลือ 

....................................... บัตร 

....................................... คน 

 
....................................... บัตร 

....................................... บัตร 

....................................... คน 

 
....................................... บัตร 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี....... เดือน............................ พ.ศ. ............ 

 
      (ลงช่ือ).................................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ังกลาง 

                                 (...................................) นอกเขตจังหวัดชุดที่................ 
 

(ลงช่ือ)....................................  กรรมการประจําที่เลือกต้ังกลาง  (ลงช่ือ)....................................  กรรมการประจําที่เลือกต้ังกลาง 
         (...................................)          (...................................) 

(ลงช่ือ)....................................  กรรมการประจําที่เลือกต้ังกลาง  (ลงช่ือ)....................................  กรรมการประจําที่เลือกต้ังกลาง 
         (...................................)          (...................................) 

(ลงช่ือ)....................................  กรรมการประจําที่เลือกต้ังกลาง  (ลงช่ือ)....................................  กรรมการประจําที่เลือกต้ังกลาง 
         (...................................)          (...................................) 

(ลงช่ือ)....................................  กรรมการประจําที่เลือกต้ังกลาง  (ลงช่ือ)....................................  กรรมการประจําที่เลือกต้ังกลาง 
         (...................................)          (...................................) 

ฯลฯ 
 
หมายเหตุ  ส.ส. ๒๖/ก จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
                ๑. ปดประกาศไวที่เลือกต้ัง ๑ ชุด 
หมายเหต ุ  ๒. สงคณะกรรมการการเลือกประจําจังหวัด ๑ ชุด 

                ๓. เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 
 

 

 

ส.ส. ๒๖/ก 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ชุดท่ี .............. 

อําเภอ.........................เขตเลือกตั้งท่ี...........................จังหวัด............................. 
เรื่อง รายการเกีย่วกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสรจ็ส้ินการลงคะแนนเลือกตั้ง 

-------------------- 

  ตามที่คณะกรรมการประจําที่เลือกต้ังกลางในเขตเลือกต้ัง ชุดที่ ................  อําเภอ........................................                  

เขตเลือกต้ังที่..................... จังหวัด. ................................................ ไดเปดการลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร                  

ต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ น. นั้น 

  บัดนี้ การลงคะแนนเลือกต้ังไดสิ้นสุดแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

ลําดับที่ 

รายการ 
การเลือกตั้ง 

แบบแบงเขตเลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง 

แบบบัญชีรายชื่อ 
หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 

จํานวนบัตรเลือกต้ังที่รับมา 
มีผูมาแสดงตนรับบัตรเลือกต้ังและลงคะแนน 
บัตรเลือกต้ังเหลือ 

..................................บัตร 
 
..................................คน 
..................................บัตร 

..................................บัตร 
 
..................................คน 
..................................บัตร 

 

   ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. .... 

(ลงชื่อ) ..............................................ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ังกลางในเขตเลือกต้ัง 
                                                                              (..............................................)  ชุดที่ .................... 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงชื่อ) ............................................กรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
  (...........................................)กลางในเขตเลือกต้ัง (...........................................)กลางในเขตเลือกต้ัง 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงชื่อ) ............................................กรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
  (...........................................)กลางในเขตเลือกต้ัง (...........................................)กลางในเขตเลือกต้ัง 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงชื่อ) ............................................กรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
  (...........................................)กลางในเขตเลือกต้ัง (...........................................)กลางในเขตเลือกต้ัง 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงชื่อ) ............................................กรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
  (...........................................)กลางในเขตเลือกต้ัง (...........................................)กลางในเขตเลือกต้ัง 

หมายเหต ุ  ส.ส. ๒๖/น จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
               ๑.  ปดประกาศไวที่เลือกตั้ง ๑ ชุด 
  ๒.  สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 
  ๓.  เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๖/น 



 

 

 

ประกาศสํานกัทะเบียน ......................... 

เร่ือง แตงตั้งบุคคลรับแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

-------------------- 

  ดวยไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี ............... 

เดือน ....................... พ.ศ. .... ซึ่งตามมาตรา ๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหบุคคลมี

หนาท่ีไปใชสิทธิเลือกตั้ง หากปรากฏวาไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจไปใช

สิทธิเลือกตั้งได ยอมเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  ดังนั้น นายทะเบียน ............................................. จึงประกาศแตงตั้งบุคคลรับแจงเหตุ

สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล 

บุคคลรับแจงเหต ุ ตําแหนง เขตทองท่ี

รับแจงเหต ุ
สถานท่ี 

รับแจงเหต ุ
วิธีการ

แจงเหต ุ
  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี ..... เดือน ................. พ.ศ. .... 
      
 
     (ลงชื่อ) ................................................ 
      ............................................... 
            นายทะเบียน .................................................... 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๒๗ 



 

 

(ดานหนา) 
 

หนังสือแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได (สวนท่ี ๑) 

เขียนท่ี.................................................. 
วันท่ี......................................................................... 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................ เลขประจําตัวประชาชน.....................  
อายุ................ป อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.................................................

ถนน.......................................................ตําบล/เทศบาล..................................อําเภอ................................... 

เขตเลือกตั้งท่ี................ จังหวดั................................. ขอแจงวาขาพเจามีเหตุจําเปนท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตัง้

ไดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วนัท่ี..........................................เนื่องจาก

........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

พรอมนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการแจงดวย คอื 

๑. ............................................................. 
๒. ............................................................. 
๓. ............................................................. 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิทุกประการ  
 

(ลงชื่อ)..........................................ผูแจงเหต ุ 

(.........................................)  

------------------------------------------------------------------------ 

*ตัดตามเสนนี ้                                                                                                  (สวนท่ี๒)  

 

(หนังสือตอบผลการพิจารณาการแจงเหตุ)  
 

 เรียน ............................................................................... 

        ............................................................................... 

        ............................................................................... 

  รหัสไปรษณีย .............. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------    

(หมายเหตุ  ผูแจงเหตุเปนผูจาหนาซองถึงตัวผูแจง) 
 

ส.ส. ๒๘ 



 
(ดานหลัง)  

บันทึกของบุคคลรับแจงเหต ุ(สวนท่ี ๑) 

วันท่ี .........................................................  

ไดตรวจสอบแลวผูแจงเหตุมีชื่ออยู ในบัญชีรายชื่อผูมี สิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้ง ท่ี

................... ตําบล/เทศบาล......................อําเภอ .........................เขตเลือกตั้งท่ี............ จังหวัด

........................ พิจารณาเหตุท่ีแจงแลว  

  มีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ       ไมมีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ  

  แจงใหผูแจงเหตุทราบ เมื่อวันท่ี........................................  

 

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

นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน...................... 

------------------------------------------------------------------------ 

*ตัดตามเสนนี ้                                                                                                    (สวนท่ี๒)  

(สําหรับบุคคลรับแจงเหตุ)  
หนังสือแจงผลการพิจารณาการแจงเหต ุ

วันท่ี................................................................... 

 
ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว .................................................... ผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ         

ผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งท่ี ............ ตําบล/เทศบาล ............................... อําเภอ......................... 

เขตเลือกตั้งท่ี ........... จังหวัด ........................ ไดแจงเหตจุําเปนท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี ........... เดือน ............... พ.ศ. .......นั้น  

ไดพิจารณาแลวเห็นวา    มีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ     

  ไมมีเหตุผลจําเปนเพียงพอ  

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

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

(.................................................) 

นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน ........................ 

    
 

 

ส.ส. ๒๘ 



 

 

 

ประกาศนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบยีนทองถ่ิน ..................................... 

จังหวัด....................................... 
เร่ือง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

หรือแจงเหตุไวแลวแตเหตุนั้นไมใชเหตุอันสมควร 
-------------------- 

 ตามท่ีไดมกีารเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันท่ี ........ เดือน .................................. 

พ.ศ. .... นัน้ 
 ปรากฏวาผูมีสิทธิเลือกตั้งของ อําเภอ/เทศบาล.......................................... ไมไปใชสิทธิ

เลือกตั้งและมิไดแจงเหตุการไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือแจงเหตุแลวแตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร ดังนั้น           

นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน จึงประกาศใหทราบวาบุคคลผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งดังกลาวเปน

บุคคลท่ีเสียสิทธิตามมาตรา ๗๒ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดแก 

ตําบล/หมูบาน 
ลําดับ

ท่ี 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
ชื่อตัว-ชื่อสกุล 

ท่ีอยู 
(ตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

    

   ประกาศ  ณ  วันท่ี ..... เดือน ................. พ.ศ. ..... 
      
 
     (ลงชื่อ) ................................................ 
      ............................................... 
    นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน .................... 

ส.ส. ๒๙ 



แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง 
ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .......... 

ณ ที่เลือกตั้ง (ระบุสถานที่) ........................... หนวยเลือกตัง้ที่ ............ ตําบล/เทศบาล ..................... อําเภอ .....................เขตเลือกตัง้ที่ ......... 

จังหวัด ......................... 

 

หมายเลข

ประจําตัว 

ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล 

ผูสมัคร 
ชื่อพรรคการเมอืง 

ชองขีดคะแนน 
คะแนน

รวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

ส.ส. ๓๐ 



หมายเลข

ประจําตัว 

ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล 

ผูสมัคร 
ชื่อพรรคการเมอืง 

ชองขีดคะแนน 
คะแนน

รวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

คะแนนรวม  =  บัตรที่ลงคะแนนใหผูสมัคร (บัตรดี)  

บัตรไมประสงคจะลงคะแนน 
                     

บัตรเสีย 
                     

รวมจํานวนบัตร  =  บัตรที่ลงคะแนนใหผูสมัคร (บัตรดี)    บัตรไมประสงคจะลงคะแนน    บัตรเสีย  

 

 

 

 

 

                     

                   

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (....................................) 

  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง        (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง         (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (.....................................)                                                       (.....................................)             (.....................................) 
 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง         (ลงชื่อ) ..................................... ผูแทนพรรค/ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ถามี)  (ลงชื่อ) ..................................... ผูแทนองคกรเอกชน (ถามี) 

         (.....................................)                                                         (....................................)                          (....................................) 
 

หมายเหต ุแบบขีดคะแนน ขนาดกวาง ๑๐๒ ซ.ม. × ยาว ๗๑ ซ.ม. โดยประมาณ  



แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง 

ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .......... 

ณ ที่เลือกตั้ง (ระบุสถานที่) ................... หนวยเลือกตั้งที่ ........ ตําบล/เทศบาล.................. อําเภอ................... เขตเลือกตั้งที่ ...... 

จังหวัด ......................... 

 

หมายเลข

ประจํา 

พรรคการเมือง 

ชื่อพรรคการเมอืง 

ชองขีดคะแนน 
คะแนน

รวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

ส.ส. ๓๐/บช 



หมายเลข

ประจํา 

พรรคการเมือง 

ชื่อพรรคการเมอืง 

ชองขีดคะแนน 
คะแนน

รวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

คะแนนรวม  =  บัตรที่ลงคะแนนใหพรรคการเมือง (บัตรดี)  

บัตรไมประสงคจะลงคะแนน 
                     

บัตรเสีย 
                     

รวมจํานวนบัตร  = บัตรที่ลงคะแนนใหพรรคการเมือง (บัตรดี)    บัตรไมประสงคจะลงคะแนน    บัตรเสีย  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุแบบขีดคะแนน ขนาดกวาง ๑๐๒ ซ.ม. × ยาว ๗๑ ซ.ม. โดยประมาณ 

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (....................................) 

  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง        (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง         (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

          (.....................................)                                                       (.....................................)             (.....................................) 
 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง         (ลงชื่อ) ..................................... ผูแทนพรรค/ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ถามี)  (ลงชื่อ) ..................................... ผูแทนองคกรเอกชน (ถามี) 

         (.....................................)                                                         (....................................)                          (....................................) 
 



 

 

 

 

 

รายงานผลการนับคะแนนเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

-------------------- 

ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี ............... 

เดือน .......................... พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการประจํ าหน วย เ ลือกตั้ ง ได ดํ า เนินการนับคะแนน เลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งท่ี ....... หมูท่ี ...... ตําบล/เทศบาล ............... 

อําเภอ ................ เขตเลือกตั้งท่ี ...... จังหวัด ............... เสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอรายงานผล

การนับคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังนี้ 

๑. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 ๑.๑ จํานวนผูมี สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ ... .... ... ... ... .... ... ... . คน 

(................................................) 

 ๑.๒ จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตน ............. คน (.......................................) 

(เฉพาะวันเลือกตั้ง) 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับจัดสรร ............. บัตร (.............................................) 

 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช ............. บัตร (...................................................) 

  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. บัตร (...................................................) 

  ๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. บัตร (...................................................) 

  ๒.๒.๓ บัตรท่ีไมประสงคจะลงคะแนน ............. บัตร (......................................) 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ ............. บัตร (...................................................) 

๓. จํานวนคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัว

ผูสมัคร 

 

หมายเลขประจําตัว

ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

สังกัด 

พรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

   
............ (...........................................)

   
............ (..........................................) 

   
............ (..........................................) 

   
............ (..........................................) 

 

 

ส.ส. ๓๑ 



- ๒ - 

 

หมายเลขประจําตัว

ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

สังกัด 

พรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

   
............ (...........................................)

   
............ (..........................................) 

   
............ (..........................................) 

   
............ (..........................................) 

   
............ (..........................................) 

   
............ (..........................................) 

   
............ (..........................................) 

   
............ (..........................................) 

   
............ (..........................................) 

รวมคะแนนทั้งส้ิน ............ (..........................................) 

  

 ประกาศ  ณ  วันท่ี ....... เดือน ............................ พ.ศ. .... 

     

                      (ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
(.......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง      

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง      

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง      

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง      

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง      

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง      

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง      

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง      

(......................................................................) 

หมายเหต ุ  ส.ส. ๓๑ จัดทําจํานวน ๓ ชุด 

  ๑. ปดหนาท่ีเลือกตั้ง ๑ ชุด 

  ๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งท่ีนับเปนคะแนนแลว ๑ ชุด 

  ๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 

      

 

 

 

ส.ส. ๓๑ 



 

    

    

   

 
 

รายงานผลการนับคะแนนเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

-------------------- 

ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี ............... 

เดือน .......................... พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของหนวยเลือกตั้งท่ี ....... หมูท่ี ...... ตําบล/เทศบาล .......................... อําเภอ 

................ เขตเลือกตั้งท่ี ......  จังหวัด ............... เสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการนับ

คะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังนี้ 

๑. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 ๑.๑ จํานวนผูมี สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ ... .... ... ... ... .... ... ... . คน 

(................................................) 
 ๑.๒ จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตน ............. คน (.......................................) 

(เฉพาะวันเลือกตั้ง) 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับจัดสรร ............. บัตร (.............................................) 

 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช ............. บัตร (...................................................) 

  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. บัตร (...................................................) 

  ๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. บัตร (...................................................) 

  ๒.๒.๓ บัตรท่ีไมประสงคจะลงคะแนน ............. บัตร (......................................) 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ ............. บัตร (...................................................) 

๓. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจํา   

พรรคการเมือง 

หมายเลขประจํา

พรรคการเมือง 
ชื่อพรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

  .................... (....................................................) 

  .................... (....................................................) 

  .................... (....................................................) 

  .................... (....................................................) 

  .................... (....................................................) 

 

ส.ส. ๓๑/บช 



 

- ๒ - 

หมายเลขประจํา

พรรคการเมือง 
ชื่อพรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

  .................... (....................................................) 

  .................... (....................................................) 

  .................... (....................................................) 

  .................... (....................................................) 

  .................... (....................................................) 

  .................... (....................................................) 

  .................... (....................................................) 

รวมคะแนนทั้งส้ิน .................... (....................................................) 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี ....... เดือน ............................ พ.ศ. .... 

          

                      (ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
(.......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

หมายเหต ุ  ส.ส. ๓๑/บช จดัทําจํานวน ๓ ชดุ 

  ๑. ปดหนาท่ีเลือกตั้ง ๑ ชุด 

  ๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งท่ีนับเปนคะแนนแลว ๑ ชุด 

  ๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๓๑/บช 



 
 

รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจกัรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ณ สถานท่ีนับคะแนน......... (ช่ือสถานท่ี)........................เขตเลือกตั้งท่ี.............จังหวัด.......................... 

-------------------- 
  คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  ชุดที่ .......... เขตเลือกต้ังที่ 

.................จังหวัด ....................... ไดดําเนินการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  แบบแบงเขตเลือกต้ัง  

เสร็จเรียบรอยแลว     จึงขอรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ัง ดังนี้ 
  ๑.  ไดรับบัตรเลือกต้ัง แบบแบงเขตเลือกต้ัง ทั้งหมด ........... บัตร 
  ๒.  คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ไดดําเนินการนับบัตรเลือกต้ัง    

ตามขอ ๑ ปรากฏผล ดังนี้ 
 ๒.๑  บัตรดี .............. บัตร  (..............................................) 
 ๒.๒  บัตรเสีย ........... บัตร  (..............................................) 
 ๒.๓  บัตรที่ไมประสงคจะลงคะแนน ............. บัตร  (..........................................) 
 ๓.  จํานวนบัตรดี ตามขอ ๒.๑ แยกเปนคะแนนของผูสมัครตามลําดับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร 

หมายเลขประจําตัว 
ผูสมัคร 

ช่ือ - สกุล 
ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

สังกัดพรรคการเมือง 
ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 
   .......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

รวมคะแนนทั้งสิ้น .......................  (.........................................) 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. .... 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................ผูอํานวยการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)    (...........................................)ผูจดบันทึก 

(ลงชื่อ) .............................................เจาหนาที่รักษาความ (ลงชื่อ) ............................................เจาหนาที่รักษาความ 
      (...........................................)ปลอดภัย  (...........................................)ปลอดภัย 
 

หมายเหตุ   ส.ส. ๓๑/นข จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
๑. ปดหนาท่ีเลือกตั้ง ๑ ชุด 

 ๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งท่ีนับเปนคะแนนแลว ๑ ชุด 

 ๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ส.ส. ๓๑/นข 



รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจกัรแบบบัญชีรายชื่อ 
ณ สถานท่ีนับคะแนน......... (ช่ือสถานท่ี)........................เขตเลือกตั้ง....................จังหวดั.......................... 

-------------------- 
  คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  ชุดที่ ........ เขตเลือกต้ังที่ ........... 

จังหวัด ..................... ไดดําเนินการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบรอยแลว 

จึงขอรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ัง ดังนี้ 
  ๑.  ไดรับบัตรเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด ........... บัตร 
  ๒.  คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ไดดําเนินการนับบัตรเลือกต้ัง       

ตามขอ ๑ ปรากฏผล ดังนี้ 
 ๒.๑  บัตรดี .......... บัตร (..............................................) 
 ๒.๒  บัตรเสีย ........... บัตร  (..............................................) 
 ๒.๓  บัตรที่ไมประสงคจะลงคะแนน ............. บัตร  (..........................................) 
 ๓.  จํานวนบัตรดี ตามขอ ๒.๑ แยกเปนคะแนนของพรรคการเมืองตามลําดับหมายเลขประจําพรรคการเมือง 

หมายเลขประจํา 
พรรคการเมือง 

ช่ือพรรคการเมือง 
ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 
  .......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

รวมคะแนนทั้งสิ้น .......................  (.........................................) 

 ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. …. 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................ผูอํานวยการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)    (...........................................)ผูจดบันทึก 

(ลงชื่อ) .............................................เจาหนาที่รักษาความ (ลงชื่อ) ............................................เจาหนาที่รักษาความ 
 (...........................................)ปลอดภัย (...........................................)ปลอดภัย               
หมายเหตุ   ส.ส. ๓๑/นบช จัดทําจํานวน ๓ ชุด 

๑. ปดหนาท่ีเลือกตั้ง ๑ ชุด 

 ๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งท่ีนับเปนคะแนนแลว ๑ ชุด 

 ๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๑/นบช 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี .........  

หมูท่ี .......... ตําบล/เทศบาล.................. อําเภอ ..................... จังหวัด ............................... 

เร่ือง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้ 

-------------------- 

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ...... เดือน ............. 

พ.ศ. .... น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบแบงเขตเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่ ........... หมูที่ ......... ตําบล/เทศบาล .................. อําเภอ ...................... 

เขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด ............................... เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว ดังน้ัน จึงขอประกาศผลการนับคะแนน

เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังน้ี 

๑. จํานวนคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร 

หมายเลข

ประจําตัว

ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

สังกัด 

พรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

รวมคะแนนทั้งส้ิน ................ (....................................) 

 

 

 

 ส.ส. ๓๒ 



 

 

- ๒ - 

 
๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับจัดสรร ............. บัตร (.......................................) 

 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช ............. บัตร (.......................................) 
  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. บัตร (.......................................) 

  ๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. บัตร (.......................................) 

  ๒.๒.๓ บัตรท่ีไมประสงคจะลงคะแนน ............. บัตร (.......................................) 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ ............. บัตร (.......................................) 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .... 

    
          

                      (ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
(.......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

หมายเหตุ   ส.ส. ๓๒ จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
๑. ปดหนาท่ีเลือกตั้ง ๑ ชุด 

 ๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งท่ีนับเปนคะแนนแลว ๑ ชุด 

 ๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ส.ส. ๓๒ 



    

   

  ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี .........  

หมูท่ี .......... ตําบล/เทศบาล.................. อําเภอ ..................... จังหวัด ............................... 

เร่ือง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

-------------------- 

ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี ............. 

เดือน .......................... พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของหนวยเลือกตั้งท่ี ....... หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล ..................... อําเภอ 

.................. เขตเลือกตั้งท่ี ....... จังหวัด ........................ เสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอประกาศผล

การนับคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังนี้ 

๑. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําพรรค

การเมือง 

หมายเลขประจํา

พรรคการเมือง 
ชื่อพรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

รวมคะแนนทั้งส้ิน .................... (................................................) 

 

 

 

 

 ส.ส. ๓๒/บช 



 

- ๒ - 

 
๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับมา  ............. บัตร (.......................................) 
 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช ............. บัตร (.......................................) 

  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. บัตร (.......................................) 

  ๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. บัตร (.......................................) 

  ๒.๒.๓ บัตรท่ีไมประสงคจะลงคะแนน ............. บัตร (.......................................) 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ ............. บัตร (.......................................) 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ........ เดือน ............................ พ.ศ. .... 

            

             

                      (ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
(.......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

(......................................................................) 

 
หมายเหตุ  ส.ส. ๓๒/บช จัดทําจํานวน ๓ ชุด 

๑. ปดหนาท่ีเลือกตั้ง ๑ ชุด 

 ๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งท่ีนับเปนคะแนนแลว ๑ ชุด 

 ๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 

            

            

            

            

            

            

            

            

       

 

ส.ส. ๓๒/บช 



 

 

ประกาศคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  ชุดท่ี........... 
สถานท่ีนับคะแนน (ช่ือสถานท่ี)........................ เขตเลือกตั้งท่ี.............. จังหวัด............................. 
เรื่อง ผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรแบบแบงเขตเลอืกตั้ง 

-------------------- 
  คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  ชุดที่ ......  เขตเลือกต้ังที่ ........... 

จังหวัด ....................... ไดดําเนินการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร แบบแบงเขตเลือกต้ัง เสร็จเรียบรอยแลว 

จึงขอประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง ดังนี้ 
  ๑.  ไดรับบัตรเลือกต้ัง แบบแบงเขตเลือกต้ัง ทั้งหมด ................ บัตร 
  ๒.  คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ไดดําเนินการนับบัตรเลือกต้ัง

ตามขอ ๑ ปรากฏผล ดังนี้ 
 ๒.๑  บัตรดี .......... บัตร  (..............................................) 
 ๒.๒  บัตรเสีย ........... บัตร  (..............................................) 
 ๒.๓  บัตรที่ไมประสงคจะลงคะแนน ............. บัตร  (..........................................) 
                        ๓.  จํานวนคะแนนที่ผูสมัครไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร 

หมายเลขประจําตัว 
ผูสมัคร 

ช่ือ - สกุล 
ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

สังกัดพรรคการเมือง 
ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 
   .......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

        ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. .... 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................ผูอํานวยการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)    (...........................................)ผูจดบันทึก 

(ลงชื่อ) .............................................เจาหนาที่รักษาความ (ลงชื่อ) ............................................เจาหนาที่รักษาความ 
 (...........................................)ปลอดภัย (...........................................)ปลอดภัย                
หมายเหตุ  ส.ส. ๓๒/นข จัดทําจํานวน ๓ ชุด 

๑. ปดหนาท่ีเลือกตั้ง ๑ ชุด 

 ๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งท่ีนับเปนคะแนนแลว ๑ ชุด 

 ๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๒/นช 



 

 

ประกาศคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  ชุดท่ี .......... 
สถานท่ีนับคะแนน (ช่ือสถานท่ี) ....................... เขตเลือกตั้งท่ี ............ จังหวดั ............................. 

เรื่อง ผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรแบบบัญชีรายช่ือ 

-------------------- 
  คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  ชุดที่ ....... เขตเลือกต้ังที่ .......... 
จังหวัด ................... ไดดําเนินการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบรอยแลว 

จึงขอประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง ดังนี้ 
  ๑. ไดรับบัตรเลือกต้ัง แบบบัญชีรายชื่อ ทั้งหมด ................ บัตร 

  ๒. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ไดดําเนินการนับบัตรเลือกต้ัง 

ตามขอ  ๑  ปรากฏผล ดังนี้ 
 ๒.๑  บัตรดี .......... บัตร  (..............................................) 
 ๒.๒  บัตรเสีย ........... บัตร  (..............................................) 
 ๒.๓  บัตรที่ไมประสงคจะลงคะแนน ............. บัตร  (..........................................) 
 ๓. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําพรรคการเมือง 

หมายเลขประจํา 
พรรคการเมือง 

ช่ือพรรคการเมือง 
ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 
  .......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

.......................  (.........................................) 

        ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. .... 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................กรรมการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .............................................กรรมการนับคะแนนฯ (ลงชื่อ) ............................................ผูอํานวยการนับคะแนนฯ 
      (...........................................)    (...........................................)ผูจดบันทึก 

(ลงชื่อ) .............................................เจาหนาที่รักษาความ (ลงชื่อ) ............................................เจาหนาที่รักษาความ 
 (...........................................)ปลอดภัย (...........................................)ปลอดภัย                
หมายเหตุ  ส.ส. ๓๒/นบช จัดทําจํานวน ๓ ชุด 

๑. ปดหนาท่ีเลือกตั้ง ๑ ชุด 

 ๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งท่ีนับเปนคะแนนแลว ๑ ชุด 

๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด  

 
 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๒/นบช 



      

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตัง้ท่ี .....  

จังหวัด ............................... 

เร่ือง  ผลการรวมคะแนนเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

-------------------- 

ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี ............ 

เดือน ..................... พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ..... จังหวัด .............. ไดดําเนินการ

รวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้น       

จึงขอประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
๑. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 ๑.๑  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ ...........คน (..........................) 

 ๑.๒  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตน ........ คน (...........................)  

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเขตเลือกตั้งไดรับจัดสรร .............. บัตร (.........................) 

 ๒.๒ จํานวนบัตรนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรท่ีเขตไดรับ จํานวน........... บัตร 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช ............. บัตร (.......................................) 

  ๒.๓.๑ บัตรดี ............. บัตร (.......................................) 

  ๒.๓.๒ บัตรเสีย ............. บัตร (.......................................) 

  ๒.๓.๓ บัตรท่ีไมประสงคจะลงคะแนน ............. บัตร (.......................................) 

 ๒.๔ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ ............. บัตร (.......................................) 

๓.  จํานวนคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับเรียงตามลําดับผูไดคะแนนสูงสุด 
หมายเลข

ประจําตัว

ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

สังกัด 

พรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

   
................ (....................................) 

 

 

ส.ส. ๓๓ 



 

 

 

- ๒ - 

 

หมายเลข

ประจําตัว

ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

สังกัด 

พรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

   ................ (....................................) 

   ................ (....................................) 

   ................ (....................................) 

   ................ (....................................) 

   ................ (....................................) 

   ................ (....................................) 

รวมคะแนนทั้งส้ิน ................ (....................................) 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .... 

          

 (ลงชื่อ) ............................................................. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ส.ส. ๓๓ 



            

         

    

  

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตัง้ท่ี .....  

จังหวัด ............................... 

เร่ือง  ผลการรวมคะแนนเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

-------------------- 

ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี ............ 

เดือน .............................. พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ..... จังหวัด ................... ไดดําเนนิการ

รวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอ

ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 

๑. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 ๑.๑  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ ...........คน (..............................) 

 ๑.๒  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตน ................ คน (..................................) 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเขตเลือกตั้งไดรับจัดสรร  ........... บัตร (........................) 
 ๒.๒ จํานวนบัตรนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรท่ีเขตไดรับ จํานวน........... บัตร 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช ............. บัตร (.............................) 

  ๒.๓.๑ บัตรดี ............. บัตร (.............................) 

  ๒.๓.๒ บัตรเสีย ............. บัตร (.............................) 

  ๒.๓.๓ บัตรท่ีไมประสงคจะลงคะแนน ............. บัตร (.............................) 

 ๒.๔ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ ............. บัตร (.............................) 

๓. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําพรรคการเมือง 

หมายเลขประจํา

พรรคการเมือง 
ชื่อพรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

 

ส.ส. ๓๓/บช 



 

 

- ๒ - 

 
หมายเลขประจํา

พรรคการเมือง 
ชื่อพรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

  .................... (................................................) 

รวมคะแนนทั้งส้ิน .................... (................................................) 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ........ เดือน ............................ พ.ศ. .... 

            

  

 (ลงชื่อ) ............................................................. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

            

            

            

     

 

   

      

ส.ส. ๓๓/บช 



 

 

 

รายงานการสงหีบบัตรเลือกตั้ง 

หนวยเลือกตั้งท่ี .... หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล........... อําเภอ ............. เขตเลือกตั้งท่ี .... จังหวัด ............ 

-------------------- 

    วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. .......... 

วันที่ ................. เวลา ..................... น. ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจํา

หนวยเลือกตั้งไมนอยกวา ๕ คน และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ไดนําหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารกํากับหีบบัตร

เลือกตั้งมามอบใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ........................ 

ประกอบดวย 

๑. หีบบัตรเลือกตั้ง จํานวน ........................ ใบ 

๒. บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและตนขั้วบัตรเลือกตั้ง 

๓. บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ชุดที่ใชตรวจสอบการใชสิทธิและหมายเหตุการ

ลงคะแนน 

๔. สมุดแบบพิมพ (ส.ส. ................................................................................................) 

๕. คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด สิ่งของอ่ืน  ๆเชน ธงชาติ ปาย และวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

เปนตน 

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ไดตรวจสอบและนับจํานวนเปนที่ถูกตองครบถวนแลว 

ในการนําสงหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งน้ี มีกรรมการประจํา

หนวยเลือกตั้ง และ.................................. (ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย) 

ที่ไมไดรวมเดินทางมาดวย จํานวน ............ คน คือ 

๑. ....................................................... เน่ืองจาก ................................................... 

๒. ....................................................... เน่ืองจาก ................................................... 

ฯลฯ 

ผูมอบ 
 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

(ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง     (ลงชื่อ) ....................................... ผูอํานวยการประจาํหนวยเลือกต้ัง 
         (.......................................)            (.......................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง      (ลงชื่อ) ........................................ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

         (.......................................)   (.......................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง       (ลงชื่อ) ........................................ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
         (.......................................)   (.......................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

         (.......................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

         (.......................................) 
 

ส.ส. ๓๔ 



    

   

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัด .........................  

เร่ือง  ผลการรวมคะแนนเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

-------------------- 

ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี ............ 

เดือน .......................... พ.ศ. .... นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .................... ไดดําเนินการรวมผลคะแนน

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอประกาศผลการ

รวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้  
๑. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําพรรค

การเมือง 

หมายเลขประจํา

พรรคการเมือง 
ชื่อพรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

  .................... (.................................) 

  .................... (.................................) 

  .................... (.................................) 

  .................... (.................................) 

  .................... (.................................) 

  .................... (.................................) 

  .................... (.................................) 

  .................... (.................................) 

  .................... (.................................) 

  .................... (.................................) 

รวมคะแนนทั้งส้ิน .................... (.................................) 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๕ 



 

- ๒ - 

 
 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 
 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีจังหวัดไดรับจัดสรร  ............. บัตร (.............................) 

 ๒.๒ จํานวนบัตรนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรท่ีจังหวัดไดรับ จํานวน ............. 
 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช ............. บัตร (.............................) 

  ๒.๓.๑ บัตรดี ............. บัตร (.............................) 

  ๒.๓.๒ บัตรเสีย ............. บัตร (.............................) 

  ๒.๓.๓ บัตรท่ีไมประสงคจะลงคะแนน ............. บัตร (.............................) 

 ๒.๔ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ ............. บัตร (.............................) 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ........ เดือน ............................ พ.ศ. .... 

            

  

 (ลงชื่อ) ............................................................. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
  (...........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๕ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้  

เร่ือง  ผลการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้ 

-------------------- 

 ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี ............ 

เดือน ........................ พ.ศ. ........... นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ มาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม คร้ังท่ี ..../.... เมื่อวันท่ี ...... เดือน ................... พ.ศ. .... 

จึงประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน .... คน ดังนี้ 

ลําดับ จังหวัด/เขตเลือกตั้งท่ี ผูท่ีไดรับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมอืง หมายเหต ุ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ..... เดือน ............................ พ.ศ. .... 

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 

       

ส.ส. ๓๖ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้  

เร่ือง  ผลการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

-------------------- 

 ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี ... เดือน ..... 

พ.ศ. ..... นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

บัญชีรายชื่อ และไดคํานวณสัดสวนเพ่ือหาผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบรอยแลว 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ มาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม คร้ังท่ี ..../.... เมื่อวันท่ี ...... เดือน ................... พ.ศ. .... 

จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อ ดังนี้ 

ลําดับท่ี ชื่อพรรคการเมือง รายชื่อผูไดรับเลือกตัง้แบบบัญชีรายชื่อ หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

   

  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ..... เดือน ............................ พ.ศ. .... 

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 

ส.ส. ๓๖/บช 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ......... 

หมูท่ี ...... ตําบล/เทศบาล................ อําเภอ .................. เขตเลือกตั้งท่ี ..... จังหวัด ............................ 
เร่ือง  งดการลงคะแนนเลือกตัง้ 

-------------------- 

ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี ........ เดือน 

........................ พ.ศ. ........... นั้น 

เนื่องจากไดเกิด ............................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 

(ระบุ เชน จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่น) อันเปนเหตุใหการลงคะแนน

เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนี้ไมสามารถกระทําได 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบขอ ๒๐๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ....... หมูท่ี ...... ตําบล/เทศบาล ...................... 

อําเภอ ............... เขตเลือกตั้งท่ี ......... จังหวัด .............................. จึงประกาศใหงดการลงคะแนนเลือกตั้ง 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี ..... เดือน ............................ พ.ศ. .... 
     

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (.............................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

     

 

 

ส.ส. ๓๗ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ......... 

หมูท่ี ...... ตําบล/เทศบาล................ อําเภอ .................. เขตเลือกตั้งท่ี ..... จังหวัด ............................ 
เร่ือง  งดการนับคะแนนเลือกตั้ง 

-------------------- 

ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี ... เดือน ..... 

พ.ศ. ..... นั้น 

เนื่องจากไดเกิด ............................................................................................................... 

(ระบุ เชน จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่น หรือดวยความจําเปนตามสถานท่ี

อาจมีผลตอความปลอดภัย) ............... อันเปนเหตุใหการนับคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนี้ไมสามารถ

กระทําได หรือไมสามารถนับคะแนนไดจนเสร็จส้ิน 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๘๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบขอ ๒๐๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ..... หมูท่ี ...... ตําบล/เทศบาล .................. 

อําเภอ ............ เขตเลือกตั้งท่ี ....... จังหวัด .................... จึงประกาศใหงดการนับคะแนนเลือกตั้ง 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี ..... เดือน ............................ พ.ศ. .... 
      

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (.............................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

         (...........................................................) 

(ลงชื่อ) .................................. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
         (...........................................................) 

             

             

   

ส.ส. ๓๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน   ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตัง้ 
 

จังหวัด ..................................... 
เขตเลือกตั้งท่ี ............. 

     

 

ส.ส. ๓๙ 
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พ้ืนท่ีสําหรับการพิมพ  Barcode 

ดานหนา 

ดานหลัง 

                                 

แถบพลาสติกใส 



 

 

 

บัญชีรับมอบซองใสบัตรเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลอืกตัง้นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร 

  ของเขตเลือกตั้งท่ี..... จังหวัด.............................. 

 
  วันท่ี ............. เดือน ............................... พ.ศ. ........... คณะกรรมการนับคะแนนบัตร

เลือกตั้งนอกเขตจังหวดัและนอกราชอาณาจกัร ชุดท่ี ....... เขตเลือกตั้งท่ี ........ จังหวัด .......................... 

ไดรับมอบซองใสบัตรเลือกตั้งจาก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีรายละเอียดปรากฏตามตารางทายนี ้

 
ลําดับท่ี ประเภทซอง  (ส.ส. ๓๙) จํานวน 

๑ นอกราชอาณาจกัร ........................ซอง 
๒ นอกเขตจังหวัด ........................ซอง 

รวม ........................ซอง 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดท่ี ... เขตเลือกตั้งท่ี....จังหวัด............... 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดท่ี ... เขตเลือกตั้งท่ี....จังหวัด............... 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดท่ี ... เขตเลือกตั้งท่ี....จังหวัด............... 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดท่ี ... เขตเลือกตั้งท่ี....จังหวัด............... 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดท่ี ... เขตเลือกตั้งท่ี....จังหวัด............... 

 

(ลงชื่อ).................................... ผูแทน บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั 
        (...................................)  
(ลงชื่อ).................................... ผูแทน บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั 
        (...................................)  

 

 

 

ส.ส. ๓๙/ข 



 

 

 

บันทึกขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งแบบแบงเขตเลอืกตัง้ 

หนวยเลือกตัง้ท่ี ........ หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล ............................. 

อําเภอ ................ เขตเลือกตัง้ท่ี ......... จังหวัด .............................. 

 

ท่ีเลือกตั้ง ...........(ระบุชื่อสถานท่ี)............. 

      วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. .... 

จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีบรรจุอยูในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังนี้ 

๑. บัตรเลือกตั้งท่ีนับเปนคะแนน (บัตรดี) จํานวน ................ บัตร (.........................................) 

๒. บัตรเลือกตั้งท่ีไมประสงคจะลงคะแนน จํานวน ................ บัตร (.........................................) 

๓. บัตรเสีย จํานวน ................ บัตร (.........................................) 
๔ แบบกรอกคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

 (ส.ส. ๓๐) 

๕. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๑) 

๖.   ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. ๓๒) 

 

             

   (ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 

 (ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 

 (ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 

 (ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 

  (ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 
             

        

 

 

 

ส.ส. ๔๐ 



             

             

             

    
บันทึกขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

หนวยเลือกตัง้ท่ี ........ หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล ............................. 

อําเภอ ................ เขตเลือกตัง้ท่ี ......... จังหวัด .............................. 

 

ท่ีเลือกตั้ง ...........(ระบุชื่อสถานท่ี)............. 

      วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. .... 

จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีบรรจุอยูในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังนี้ 

๑. บัตรเลือกตั้งท่ีนับเปนคะแนน (บัตรดี) จํานวน ................ บัตร (.........................................) 

๒. บัตรเลือกตั้งท่ีไมประสงคจะลงคะแนน จํานวน ................ บัตร (.........................................) 

๓. บัตรเสีย จํานวน ................ บัตร (.........................................) 
๔ แบบกรอกคะแนนเลือกตัง้ในการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชีรายชื่อ (ส.ส.๓๐/บช) 

๕. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. ๓๑/บช) 

๖.   ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. ๓๒/บช) 

 

             

   (ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 

 (ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 

 (ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 

 (ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 

  (ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 
             

             

             

             

       

ส.ส. ๔๐/บช 



             

        

 

 

     

 

 

บันทึกขอมูลของหนวยเลือกตั้งสําหรับบัตรเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกต้ัง 

ท่ีมีอยูในหีบบัตรเลือกตัง้ 

-------------------- 

      วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. .... 

จํานวนถุงวัสดุใสท้ังหมดที่อยูในหีบบัตรเลือกตั้ง ......... ถุง 

ซึ่งประกอบดวยถุงวัสดุใสของหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี ........ จังหวัด .................................... 
ดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี อําเภอ ตําบล/เทศบาล หนวยเลือกตัง้ท่ี หมายเหตุ

๑     
๒     
๓     
...     
ฯลฯ     

 
 

 

 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง/  

         (......................................) ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง/  

         (......................................) ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง/  

         (......................................) ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

 

 

          

             

ส.ส. ๔๑ 



             

             

             

             

      

 

บันทึกขอมูลของหนวยเลือกตั้งสําหรับบัตรเลือกตัง้ แบบบัญชีรายช่ือ 

ท่ีมีอยูในหีบบัตรเลือกตัง้ 

-------------------- 

      วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. .... 

จํานวนถุงวัสดุใสท้ังหมดที่อยูในหีบบัตรเลือกตั้ง ......... ถุง 

ซึ่งประกอบดวยถุงวัสดุใสของหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี ........ จังหวัด .................................... 
ดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี อําเภอ ตําบล/เทศบาล หนวยเลือกตัง้ท่ี หมายเหตุ

๑     
๒     
๓     
...     
ฯลฯ     

 
 

 

 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจําเขต/  

         (......................................) ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจําเขต/  

         (......................................) ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจําเขต/  

         (......................................) ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 

 

          

             

             

             

         

 

ส.ส. ๔๑/บช 



           
         

 
คําขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 

 
       เขียนท่ี................................ 

       วันท่ี.............. เดือน........................ พ.ศ. ...... 
เรียน  นายทะเบียน .................................... 

ดวยขาพเจา...............................................  เลขประจําตัวประชาชน.............................................. 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี.................... หมูท่ี.............. ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................. 

ตําบล/เทศบาล........................ อําเภอ.............................. จังหวัด.................................. เขตเลือกตั้งท่ีขาพเจามชีือ่

อยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน คือ เขตเลือกตั้งท่ี............ จังหวัด........................     

มีความประสงค 
 ขอลงทะเบียนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลาง

นอกเขตจังหวัด....................(ระบุสถานท่ี)....................อําเภอ....................จังหวัด.................... 
 ขอเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด จากเดิมจังหวัด...................

เปนจังหวัด....................(ระบุสถานท่ี)....................อําเภอ....................จังหวัด.................... 
 ขอยกเลิกการลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพ่ือไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ 

หนวยเลือกตั้งท่ีขาพเจามีชื่ออยูในทะเบียนบานคร้ังสุดทายเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน 
โดยไดแนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนประกอบการพิจารณามาพรอมคําขอนี้แลว 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐาน 

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

 (...............................................) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

คําส่ังนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น .................................. 
 ตรวจสอบเบื้องตนแลวเปนผูมี สิทธิเลือกตั้ง และใหบันทึกลงในระบบฐานขอมูล           

ผูลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และใหแจงผูยื่นคําขอทราบ 
 ตรวจสอบเบื้องตนแลวไมเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และแจงใหผูยื่นคําขอทราบ 
 ตรวจสอบเบื้องตนแลวเปนผูเคยลงทะเบียนไวแลว และใหบันทึกปรับปรุงระบบฐานขอมูล   

ผูลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และแจงใหผูยื่นคําขอทราบ 
 ตรวจสอบเบื้องตนแลวไมเปนผูเคยขอลงทะเบียน และแจงใหผูยื่นคําขอทราบ 

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

 (...............................................) 
           นายทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น.............................. 
 

ส.ส. ๔๒ 



 
 
 

คําขอลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 
 
 

.       เขียนท่ี................................ 

            วันท่ี.............. เดือน........................ พ.ศ. ...... 

เรียน  นายทะเบียน .................................... 

ดวยขาพเจาผูมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายนี้ จํานวน........คน มีความประสงคขอลงทะเบียนเปน

ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด เนื่องจากขาพเจามี

ถ่ินท่ีอยูนอกเขตจังหวัดท่ีขาพเจามีชื่ออยูในทะเบียนบาน และจะไมไดกลับถ่ินท่ีอยูนอกเขตจังหวัดท่ีขาพเจามีชื่อ

อยูในทะเบียนบานในวันเลือกตั้ง โดยขาพเจาและผูมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายนี้ไดแนบเอกสารสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของทุกคนมาเพ่ือประกอบการพิจารณาพรอมคําขอนี้แลว 

ขาพเจาและผูมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง 

ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

                                       (ลงชื่อ).................................... ผูแทนผูยื่นคําขอ 
                         (...................................) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
คําส่ังนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น .................................. 

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และใหบันทึกลงในระบบฐานขอมูลผูลงทะเบียนขอใชสิทธิ
เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และใหแจงผูยื่นคําขอทราบ 

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวไมเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และแจงใหผูยื่นคําขอทราบ 

 

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

(...................................) 
นายทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น........................ 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔๒/ก 



บัญชีรายชื่อผูขอลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 
 

ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน 
เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทาย 

ติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
สถานที่ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 
ที่จะไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

ลายมือชื่อ 
ผูขอลงทะเบียน 

เขตเลือกตั้งที่ จังหวัด 
       

 

 



 

 

 

หนังสือตอบรับ 

การลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 
 

เลขที่............/.............       สํานักทะเบียน...................... 
         จังหวัด................................ 

         วันที่.............. เดือน.......................... พ.ศ. .... 

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา นาย/นาง/นางสาว........................................................                 

เลขประจําตัวประชาชน - - - -  มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่....................    

หมูที่.............. ถนน......................................... ตรอก/ซอย............................... ตําบล/เทศบาล.................................  

อําเภอ..................................... จังหวัด.................................. นายทะเบียนไดพิจารณาอนุญาตให 

 ลงทะเบียนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง    

นอกเขตจังหวัด....................(ระบุสถานที่)....................อําเภอ....................จังหวัด.................... 

 เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด จากเดิมจังหวัด....................

เปลี่ยนเปน....................(ระบุสถานที่)....................อําเภอ....................จังหวัด.................... 

 ยกเลิกการลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ       

หนวยเลือกตั้งที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน 

จึงมอบหนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อเปนหลักฐาน 

                                        (ลงชื่อ).................................... 
                         (...................................) 
      นายทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น..................................... 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

หนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ (ส.ส. ๔๒/ข) 

 
กรุณาสง ชื่อ.................................................สกุล...................................................... 

 เลขที่................ถนน................................ตรอก/ซอย................................. 

 ตําบล/เทศบาล........................................อําเภอ........................................ 

 จังหวัด.......................................   

 รหัสไปรษณีย   

ส.ส. ๔๒/ข 



 
บัญชีจํานวนซองใสบัตรเลือกต้ัง              

 
วันท่ี .... เดือน ........................... พ.ศ. ..... คณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 

ชุดท่ี......... จังหวัด................................... ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งเพ่ือ

ลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา ณ ท่ีเลือกตั้งกลาง จํานวน...........คน รวมซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) 

................ซอง 

                        (ลงชื่อ).................................... ประธานกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง 
     (...................................) นอกเขตจังหวัด 

(ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําท่ีเลือกตั้ง (ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําท่ีเลือกตั้ง 
         (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด          (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด 

(ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําท่ีเลือกตั้ง (ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําท่ีเลือกตั้ง 
         (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด          (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด 

(ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําท่ีเลือกตั้ง (ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําท่ีเลือกตั้ง 
         (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด          (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด 

(ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําท่ีเลือกตั้ง (ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําท่ีเลือกตั้ง 
         (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด          (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด 

 
 
คณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ชุดท่ี.........จังหวัด..............................ไดสงมอบซองใสบัตรเลือกตัง้  
(ส.ส. ๓๙) จํานวน ........... ซอง ดังกลาวขางตนใหผูแทน บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั หรือผูแทนหนวยงานหรือ

องคกรท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ผูลงชือ่รับไวเปนหลักฐาน ครบถวนถูกตองแลว 

                   (ลงชื่อ) ......................................   ผูรับมอบ                                                    

          (...................................)   

                   (ลงชื่อ) ......................................   ผูรับมอบ                                                     
          (...................................)   

 

หมายเหต ุ แบบฟอรมนี้ใชเปนหลักฐานประกอบการสงมอบซอง ส.ส. ๓๙ ใหผูแทน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด หรือผูแทน 
 หนวยงานหรือองคกรท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ใหจัดทําภายหลังการเปดหีบบัตรเพ่ือนับจํานวน 
 ซองใสบัตรเลือกตั้ง ของทุกวันลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา วันละ ๓ ฉบับ เพ่ือ 
                ๑. กํากับถุงวัสดุใสท่ีใชบรรจุซองใสบัตรเลือกตั้ง  
หมายเหตุ   ๒. เปนแบบฟอรมสงมอบใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
                ๓. คณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลางเก็บไวเปนหลักฐาน 
 

ส.ส. ๔๓ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลอืกตัง้นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร 
เร่ือง จํานวนบัตรเลือกตัง้ท่ีไดรับเพ่ือนับคะแนนเลือกตั้ง 

-------------------------- 
 

ตามท่ีคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  

ไดรับซองใสบัตรเลือกตั้งจาก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร      

ไดตรวจนับจํานวนบัตรเลือกตั้งในซองใสบัตรเลือกตั้งดังกลาวแลว ปรากฏผล ดังนี้ 

บัตรเลือกตั้ง จํานวน (บัตร) หมายเหตุ 

๑.  แบบแบงเขตเลือกตั้ง 
  

๒. แบบบัญชีรายชื่อ 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี....... เดือน............................ พ.ศ. ............ 

 
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการนับคะแนนฯ 

                                (...................................)  
 

(ลงชื่อ)....................................  กรรมการนับคะแนนฯ  (ลงชื่อ)....................................  กรรมการนับคะแนนฯ 
         (...................................)          (...................................) 

(ลงชื่อ)....................................  กรรมการนับคะแนนฯ  (ลงชื่อ)....................................  กรรมการนับคะแนนฯ 
         (...................................)          (...................................) 

(ลงชื่อ)....................................  กรรมการนับคะแนนฯ  (ลงชื่อ)....................................  กรรมการนับคะแนนฯ 
         (...................................)          (...................................) 

(ลงชื่อ)....................................  กรรมการนับคะแนนฯ  (ลงชื่อ)....................................  กรรมการนับคะแนนฯ 
         (...................................)          (...................................) 

ฯลฯ 
 
หมายเหตุ  ส.ส. ๔๓/ก จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
                ๑. ปดไวที่หนาหีบบัตรเลือกต้ัง ๑ ชุด 
หมายเหตุ   ๒. ปดประกาศไว ณ สถานที่นับคะแนน ๑ ชุด 

                ๓. เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 

ส.ส. ๔๓/ก 



 
 

 

 

เลขท่ี ..........................................  

 
 

 

 

 

หนังสือรับรอง 
การไดรับเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้ 

เขตเลือกตัง้ท่ี ......  จังหวัด ....................  
----------------- 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา ............................................ ผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง สังกัดพรรค ............................ ไดรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งท่ี ............ จังหวัด ............... ในการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ....... 

เดือน ................... พ.ศ. .... 

 ใหไว  ณ  วันท่ี ............. เดอืน ................... พ.ศ. .... 

 

 

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔๔ 



 
 

 

 

เลขท่ี ..........................................  

 
 

 

 

 

หนังสือรับรอง 
การไดรับเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

----------------- 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา ............................................ ผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรค  . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .  ได รับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งท่ัวไป เมื่อวันท่ี ......... เดือน .................. พ.ศ. .... 

 ใหไว  ณ  วันท่ี ............. เดอืน ................... พ.ศ. .... 

 

 

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส.ส. ๔๔/บช 



  

ประกาศกําหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตัง้ 
ท่ีใชบรรจุบัตรลงคะแนนเลอืกตัง้กอนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและซองใสบัตรเลอืกตัง้ 

นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร กอนนาํไปนับคะแนนเลือกตัง้ 
เขตเลือกตัง้ท่ี ............... จังหวัด .............................. 

-------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๖๔ และขอ ๑๘๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี...........     

จังหวัด .......................... จึงประกาศกําหนดสถานท่ีเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งท่ีใชบรรจุบัตรลงคะแนน

เลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและซองใสบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร     

กอนนําไปนับคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้ 
๑.  สถานท่ีเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งท่ีใชใสบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งกอนนําไปนับคะแนนเลือกตั้ง 
   ๑.๑  อําเภอ.........................ไดแก.........................(ชื่อสถานท่ี)........................... 
   ๑.๒  อําเภอ.........................ไดแก.........................(ชื่อสถานท่ี)........................... 
   ๑.๓  อําเภอ.........................ไดแก.........................(ชื่อสถานท่ี)........................... 
   ๑.๔  อําเภอ.........................ไดแก.........................(ชื่อสถานท่ี)........................... 

ฯลฯ 
   ๒.  สถานท่ีเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งท่ีใชบรรจุซองใสบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและ       

นอกราชอาณาจักรกอนนําไปนับคะแนนเลือกตั้ง...............(ชื่อสถานท่ี)........................ ตําบล.......................

อําเภอ.............................จังหวัด................................ 
ฯลฯ 

  
 ประกาศ ณ วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .... 
 

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

 (...........................................) 

  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี ........ จังหวัด ......................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔๕ 



 

 

แบบคําขอลงทะเบียนใชสิทธิลงคะแนนเลอืกตัง้กอนวันเลือกตัง้ ณ ท่ีเลอืกตัง้กลางในเขตเลอืกตัง้แบบ

รายบุคคล 

เร่ือง   ขอลงทะเบยีนใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกอนวนัเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

เรียน  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง หรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

ดวยขาพเจา ......................................... หมายเลขประจําตัวประชาชน   
มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ลําดับท่ี ................ หนวยเลือกตั้งท่ี ......... ตําบล/เทศบาล ........................ 
อําเภอ .............................. จังหวดั ................................. เขตเลือกตั้งท่ี ................. เบอรโทรศัพท ......................... 
มีความจําเปนไมสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได เนือ่งจาก 

 □  จะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งท่ีขาพเจามีสิทธิเลือกตั้ง 
 □  ไดรับคําส่ังจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาท่ีนอกเขตเลือกตั้งท่ีขาพเจามีสิทธิเลือกตัง้ 
 □  ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีในหนวยเลือกตัง้อื่นนอกหนวยเลือกตัง้ท่ีขาพเจามีสิทธิเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งเดยีวกัน 
 □  ในวันเลือกตั้งไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตัง้ได เนื่องจาก .......................................................................... 
 พรอมนี้ขาพเจาไดยื่นหลักฐาน ........................................................................................................................

ประกอบคําขอลงทะเบียนมาดวยแลว 

              (ลงชื่อ) .............................................. ผูยื่นคาํขอ 
           (...........................................) 

           วันท่ี............................................. 

---------------------------------------------------------------------------- 
          การวินิจฉยัของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจําเขตเลอืกตัง้ หรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตัง้มอบหมาย 

 □  อนุญาตใหลงคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งได 
 □  ไมอนญุาตใหลงคะแนนเลือกตั้งกอนวนัเลือกตัง้ ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
      เนื่องจาก ................................................................................................................................................. 

  

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

                    (...............................................) 
                   นายทะเบียน............................... 

                   ท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

หมายเหต ุ แบบ ทก. ๑ ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้

ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายเก็บไวเปนหลักฐาน สวนการแจงผลใหใชแบบ ทก. ๒ 

ทก. ๑ 



 
 

แบบคําขอลงทะเบียนใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแบบรายกลุม 

        ชื่อหนวยงาน..................................................... 
        .......................................................................... 

              วนัท่ี........................................................... 

เร่ือง   ขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

เรียน  นายทะเบียน...............................................ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  รายชือ่บุคคลผูขอลงทะเบียนใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลาง จํานวน ...... แผน 

 ดวยขาพเจา ..................................... ในฐานะผูบังคับบัญชาของหนวยงานขางตน ซึ่งอยูในเขตเลือกตั้งท่ี ........ 

จังหวัด ................. เบอรโทรศัพท .................... ขอเรียนวาบุคคลในหนวยงาน จํานวน .......... คน ตามเอกสารท่ีสงมาดวย 

ไดรับคําส่ังจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย หรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของ

ประเทศนอกท่ีตั้งปกติท่ีมีภูมิลําเนา ขาพเจาพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลจํานวนดังกลาวไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งในหนวย

เลือกตั้งท่ีบุคคลนั้นมีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได ดังนั้น จึงมีความประสงคขอใหบุคคลจํานวนดังกลาว  ใชสิทธิลงคะแนน

เลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                  ขอแสดงความนับถือ 

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

    ตําแหนง ................................................... 

 
การวินิจฉยัของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจําเขตเลือกตั้ง หรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประจําเขตเลือกตัง้มอบหมาย 

 □  อนุญาตใหลงคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งได ..................... คน 
 □  ไมอนญุาตใหลงคะแนนเลือกตั้งกอนวนัเลือกตัง้ ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ..................... คน 
      เนื่องจาก ............................................................................................................................................ 

  

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

                  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง/ 
                   ผูท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

 

หมายเหต ุ แบบ ทก. ๑ ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้

ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายเก็บไวเปนหลักฐาน สวนการแจงผลใหใชแบบ ทก. ๒/๑ 

ทก. ๑/๑ 



 
 
 

 
 
 

ลํา 

ดับ 

ท่ี 

ชื่อ – สกุล 

หมายเลขประจําตัวประชาชน 

ลําดับท่ีใน 

ส.ส. ๑๐    

ของหนวย

เลือกตั้งท่ี 

ตําบล/เทศบาล 

ลายมือชือ่ผูขอใชสิทธิ 

ลงคะแนนเลือกตั้ง 

กอนวันเลอืกตัง้ 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 หมายเหตุ  การกรอกลําดับท่ีใน ส.ส. ๑๐ และหนวยเลือกตั้งท่ี ของผูใชสิทธิเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง  
 ตัวอยางเชน ลําดับท่ี ๑๐๐ หนวยเลือกตั้งท่ี ๕๗ ใหกรอก ๑๐๐/๕๗ 

 รายชื่อบุคคลผูขอลงทะเบียนใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตัง้ ณ ท่ีเลือกตั้งกลาง 
อําเภอ ................................................ จังหวัด ............................................... เขตเลือกตั้งท่ี ................. 

 ของหนวยงาน ................................................................................ ประกอบคําขอ ทก. ๑/๑ 
เพ่ือขอลงทะเบียนใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันท่ี..............เดือน........................พ.ศ. .... 



              
หนังสือแจงผล 

การขอลงทะเบียนใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนวันเลอืกตัง้ 
ในเขตเลือกตัง้แบบรายบุคคล 

 เลขท่ี ............ / .............     สํานักทะเบียน................................... 
         จังหวัด............................................... 

                                           วันท่ี........เดือน....................พ.ศ. .... 

เร่ือง   แจงผลการขอลงทะเบยีนใชสิทธิลงคะแนนเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้ 

เรียน   .................................................................................................................................................... 

  หมายเลขประจําตัวประชาชน   

  ตามท่ีทานไดยื่นคําขอลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนวันเลือกตั้ง              

ในเขตเลือกตั้งท่ี .................. จังหวัด ....................................... นั้น 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดพิจารณาและเห็นวา 
  □  ทานเปนผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง     

โดยขอใหไปใชสิทธิลงคะแนน ในวันท่ี ................ เดือน ...................................... พ.ศ. .... 
ระหวางเวลา ............ น. ถึง .............. น. ณ ............................................................... 
  □  ทานเปนผูไมมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 

เนื่องจาก .................................................................................................................... 
  อนึ่ง หากทานใดไมสามารถไปลงคะแนนตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ขางตน ทานยังไปใชสิทธิ

ในการลงคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 (ลงชื่อ) .............................................. 
                    (...............................................) 
                  นายทะเบียน............................. 

                  ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย 
 

 

ฝาย ........................................ 
โทรศัพท .................................. 

ทก. ๒ 



              
หนังสือแจงผล 

การขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนวันเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตัง้แบบรายกลุม 

 เลขท่ี ............ / .............     สํานักทะเบียน................................... 
         จังหวัด............................................... 

                                           วันท่ี........เดือน....................พ.ศ. .... 

เร่ือง   แจงผลการขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรกอนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้ 

เรียน   ......................................................... 

  ตามท่ีทานไดยื่ นคําขอใช สิทธิ เ ลือกตั้ งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรกอนวันเ ลือกตั้ ง            

ในเขตเลือกตั้งท่ี .................. จังหวัด ....................................... นั้น 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดพิจารณาและเห็นวา 
  □ ลําดับท่ี ................................................................................................................... เปนผู

มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   กอนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง โดยขอใหไปใชสิทธิ

ลงคะแนน ในวันท่ี .......... เดือน ........................ พ.ศ. .... ระหวางเวลา ............... น. ถึง .......... น.            

ณ ................................................. 
  □ ลําดับท่ี .................................................................................................................. เปนผู

ไ ม มี สิ ท ธิ ล ง ค ะ แน น เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก สภาผู แ ทน ร าษฎ รก อ น วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ใ น เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง             
เนื่องจาก ............................................................................................................................................ 
  อนึ่ง หากทานใดไมสามารถไปลงคะแนนตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ขางตน   ทานยัง

ไปใชสิทธิในการลงคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

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

                  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง/ 
                   ผูท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

ฝาย ........................................ 
โทรศัพท .................................. 

 

ทก. ๒/๑ 



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่ เ ป็นการสมควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่ าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เก่ียวกับแบบพิมพ์บันทึกการให้ถ้อยคําของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
มาตรา  ๑๐  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
มาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
มาตรา  ๑๓  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๘๐/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๑๐  
ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๙๕/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  
๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบพิมพ์บันทึกการให้ถ้อยคําของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
(ส.ส.  ๑๗)  ในข้อ  ๒๑๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้แบบพิมพ์บันทึกการให้ถ้อยคําของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
(ส.ส.  ๑๗)  ตามที่แนบท้ายระเบียบนี้แทน   



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔ เม่ือตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใด  นอกจากถึงคราวออก
ตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือยุบสภาและอยู่ในระหว่างการดําเนินการจัดการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แทนตําแหน่งที่ว่าง  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  มิให้นําความตามที่
แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ  โดยให้ดําเนินการตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อภิชาต  สุขัคคานนท์ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



   
 

                                    (ใบทา้ย) 
  บันทึกการใหถ้้อยคําของผูส้มัครรบัเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
      ที่ .................................... 
    วันที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. .............. 
 
  ข้าพเจ้า ...............................................................................................ขอให้ถ้อยคําด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ....................................... ตําแหน่ง ..................................... โดยข้าพเจ้าฯ ทราบดีว่า การให้ถ้อยคําน้ีหรือใช้หลักฐานอัน
เป็นเท็จจะถูกดําเนินคดีฐานรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ได้มาสมัคร       
รับเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๙ และฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๓๗ และอาจมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งซึ่งต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งชดใช้
ค่าเสียหายในการจัดการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 
  ๑.  ถาม  ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกต้ัง และท่านยืนยันรับรองความถูกต้อง
ของหลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังหรือไม่ 
  ตอบ  ข้าพเจ้าได้นําหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกต้ัง ดังน้ี 
  (๑) .................................... (๒) .................................... (๓) ....................................                               
  (๔) .................................... (๕) .................................... ฯลฯ และข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้อง
ของหลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังเป็นจริงทุกประการ 
  ๒.  ถาม ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่  
   ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบทุกประการ ดังน้ี 

 ๒.๑   มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ๒.๒   มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
 ๒.๓   เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคเดียว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกต้ังทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา
ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับถึงวันเลือกต้ัง 
 ๒.๔  ผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง
ดังต่อไปน้ีด้วย 

   มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 

   เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ัง 
                              เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังเป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
 
 

ส.ส. ๑๗ 
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                              เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร        

รับเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
 ๒..๕    คุณสมบัติอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
  ๓.  ถาม ท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง (ส.ส./ส.ว.) ครั้งหลังสุดในเขตเลือกต้ังที่ท่านมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือ
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่ (ตอบข้อ (๑) หรือข้อ (๒) หรือข้อ (๓) หรือข้อ (๔) เพียงข้อเดียว) 
   ตอบ (๑)  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งหลังสุด  ส.ส. หรือ  ส.ว. เมื่อ         
วันที่ .......................... เดือน ................. พ.ศ. ............ จริง 
     (๒)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งหลังสุด  ส.ส. หรือ  ส.ว. แต่ได้ไปแจ้ง
เหตุจําเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ต่อ (  นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น   ) และใน        
การเลือกต้ังก่อนคร้ังหลังสุด ข้าพเจ้า  ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง (...ประเภทการเลือกต้ัง....)  
     (๓)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เน่ืองจากมีลักษณะต้องห้ามในวันเลือกต้ัง 
     (๔)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งหลังสุด  ส.ส. หรือ  ส.ว. และไม่ได้ไป
แจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ต่อ (  นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น   )  
  ๔.  ถาม ท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ.) ครั้งหลังสุดในเขตเลือกต้ังที่ท่านมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือ
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่ (ตอบข้อ (๑) หรือข้อ (๒) หรือข้อ (๓) หรือข้อ (๔) เพียงข้อเดียว) 
   ตอบ (๑)  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งหลังสุด ส.ถ. หรือ  ผ.ถ. เมื่อ
วันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. ............ ของการเลือกต้ัง ........ (ระบุ) ........ จริง 
     (๒)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งหลังสุด  ส.ถ. หรือ  ผ.ถ. แต่ได้ไปแจ้ง
เหตุจําเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ต่อ (  นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น   และใน          
การเลือกต้ังก่อนคร้ังหลังสุด ข้าพเจ้า  ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง (...ประเภทการเลือกต้ัง....)  
     (๓)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เน่ืองจากมีลักษณะต้องห้ามในวันเลือกต้ัง 
     (๔)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งหลังสุด  ส.ถ. หรือ  ผ.ถ. และไม่ได้ไป
แจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ต่อ (  นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น   )  

 
๕  ถาม ท่านเป็นผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงในขณะสมัครรับเลือกต้ังครั้งน้ี ดังต่อไปน้ี 

หรือไม่ 
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกต้ัง ครั้งน้ี

ดังต่อไปน้ี  
  

 ๕.๑   ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
 ๕.๒   ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทจุริต 
 
 
 

ส.ส. ๑๗ 
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 ๕.๓    ไม่เป็นบุคคลผู้มลีักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๐ 
      (๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
     (๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง หรือ  

   (๔) วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 ๕.๔   ไม่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 ๕.๕   ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวัน

เลือกต้ัง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๕.๖   ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  ๕.๗   ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น          
ของแผ่นดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

 ๕.๘    ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมี ตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํานอกจาก
ข้าราชการการเมือง 

 ๕.๙    ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕.๑๐   ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงแล้วยังไม่เกินสองปี 

 ๕.๑๑    ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

  ๕.๑๒    ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
  ๕.๑๓    ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 
๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๕.๑๔   ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช      
อาณาจักรไทย ให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง   
  ข้อความข้างต้นน้ีที่ได้มีการบันทึกถ้อยคําได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังและ/หรือได้อ่านเองแล้ว ขอรับรอง
ว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในช้ันศาลได้ด้วย จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
          (ลงช่ือ) .............................................  ผู้ให้ถ้อยคํา 

                             (..........................................) 
              ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
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- ๔ - 
 
      (ลงช่ือ) .............................................  ผู้บันทึก/จด/อ่าน 
                                                                       (..........................................) 
   
 
 

                   (ลงช่ือ) .............................................  ผู้สอบสวน 
                                                                      (..........................................) 
              ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ ......... จังหวัด .............................. 
 
 
 
       
 
 
 
 
               
    คําสั่งผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลอืกต้ัง 
          รับใบสมคัร และออกใบรับลําดับที ่..................... 
           ไมร่ับใบสมคัร เพราะ ...................................................................................... 
 
 
       (ลงช่ือ) .................................................................... 
                                  (...............................................................) 
    ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลอืกต้ังที ่.......... จังหวัด ............................. 
             วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 
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