
   หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๙  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบมาตรา  ๑๐  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๙๙  
มาตรา  ๑๐๐  มาตรา  ๑๐๑  มาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ครั้งที่  ๖๘/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร  
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภานอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภานอกราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภานอกราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 
“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่กําหนดให้เป็นวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  แล้วแต่กรณี 
“วันลงคะแนน”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเอกอัครราชทูตกําหนดให้

ผู้มีสิทธเิลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา
เป็นการทั่วไป  แล้วแต่กรณี 



   หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
แล้วแต่กรณี  ซ่ึงได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
แล้วแต่กรณี 

“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่กําหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่ กําหนดให้ทําการลงคะแนนเลือกตั้ง  ซ่ึงกระทํา 
นอกราชอาณาจักร  และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วย 

“บัตรเลือกตั้ง”  หมายความว่า  บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
แล้วแต่กรณี 

“หีบบัตรเลือกตั้ง”  หมายความรวมถึง  ส่ิงที่ใช้แทนหีบบัตรเลือกตั้ง 
“เอกอัครราชทูต”  หมายความว่า  เอกอัครราชทูตที่ประจําการในต่างประเทศและหมายความ

รวมถึงกงสุลใหญ่  หรือตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน  หรืออุปทูต 
“สถานเอกอัครราชทูต”  หมายความรวมถึง  สถานกงสุลใหญ่  หรือที่ทําการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน  

ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ 
“ฐานข้อมูล”  หมายความว่า  ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ซ่ึงอยู่ใน

ความรับผิดชอบของผู้อํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามระเบียบนี้ขึ้นอยู่ กับความยินยอมของ 
รัฐบาลต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐบาลต่างประเทศอาจกําหนดตามหลัก
อํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐนั้น 

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุมและดําเนินการให้การเลือกตั้งตามระเบียบนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(๒) กําหนดแนวทางการปฏิบัติทั้งหลายอันจําเป็นแก่การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๓) มีคําส่ังให้ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ

หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเป็นตามระเบียบนี้ 
(๔) ดําเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอํานาจหน้าที่  หรือให้หน่วยงานดังกล่าวมีคําส่ังให้ข้าราชการ  พนักงานหรือ



   หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ลูกจ้างของหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐปฏิบัติการอันจําเป็นเก่ียวกับการเลือกตั้ง
ตามระเบียบนี้ 

(๕) ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ข้อ ๗ นอกจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เอกอัครราชทูตมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งโดยอนุโลม 
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ในกรณีที่เอกอัครราชทูตพิจารณา

เห็นสมควรจัดยานพาหนะนําผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง  หรือนํากลับไปจาก 
ที่เลือกตั้ง  หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจากที่เลือกตั้ง  ก็ให้กระทาํได้ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ประเทศใดไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือมีเหตุจําเป็น  เช่น  เกิดจลาจล  
อุทกภัย  อัคคีภัย  หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอ่ืน  ทําให้ไม่สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งตามระเบียบนี้  
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจะไม่จัดให้มีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งในประเทศนั้นก็ได้  ในกรณีที่มี 
เหตุจําเป็นให้เอกอัครราชทูตพิจารณาจัดให้มีการลงคะแนนด้วยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

ข้อ ๙ ในการติดต่อระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้กระทําผ่านกระทรวงการต่างประเทศ  เว้นแต่กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็น  สถานเอกอัครราชทูต 
อาจติดต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยตรง  แล้วรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีจําเป็นและเพื่อความเหมาะสมแก่การดําเนินการลงคะแนนเลือกตั้ ง 
ให้เอกอัครราชทูตมีอํานาจย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการดําเนินการเก่ียวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง
ตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
การกําหนดวัน  เวลา  ที่เลือกตั้ง  และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๑๑ ภายในสิบวันนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  แล้วแต่กรณี  ให้เอกอัครราชทูตประกาศกําหนดวัน  เวลา   
สถานที่เลือกตั้ง  และวิธีการลงคะแนน  โดยใช้แบบ  ส.ส./ส.ว.  ๒/๑  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ทราบโดยทั่วกัน 

หากมีความจําเป็นจะต้องเปล่ียนแปลงรายละเอียดใดตามวรรคหนึ่ง  ก็ให้กระทําได้โดยประกาศ
ตามแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๓/๑  ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปล่ียนแปลง
น้อยกว่าสิบวันก็ได้  เม่ือประกาศเปล่ียนแปลงแล้วให้ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่เดียวกับที่ประกาศ 
ตามวรรคหนึ่ง 

ให้เอกอัครราชทูตมีอํานาจกําหนดจํานวนวันลงคะแนนได้มากกว่าหนึ่งวันตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้  วันสุดท้ายของวันลงคะแนนต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 



   หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ประเทศใดมีผู้มีสิทธิ เลือกตั้งแจ้งความประสงค์ขอใช้ สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ ง 
ให้เอกอัครราชทูตจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในประเทศนั้น  โดยอาจให้มีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งหรือ
ให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่มิใช่เป็นการจัดตั้งสถานที่ลงคะแนน
เลือกตั้งก็ได้  ทั้งนี้  ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศนั้น 

ข้อ ๑๓ ก่อนวันลงคะแนนและในวันลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่
เอกอัครราชทูตมอบหมายอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  โดยจะจัดทําป้ายบอกทางไปยัง 
ที่เลือกตั้ง  จัดให้มีป้ายหรือเครื่องหมายบอกสถานที่เลือกตั้งให้ชัดเจน  รวมทั้งจัดให้มีป้ายหรือ
เครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง 

หมวด  ๓ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๙๙  และมาตรา  ๑๐๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
การใช้สิทธิลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก่อนวันเลือกตั้งสามสิบวัน  
และให้ถือว่าเป็นการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

หมวด  ๔ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งความประสงค์การขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายมีอํานาจหน้าที่ในการรับแจ้ง 
ความประสงค์ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและมีอํานาจแก้ไขเปล่ียนแปลงสถานที่ 
ใช้สิทธิเลือกตั้งและการถอนชื่อเพื่อกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในราชอาณาจักร  โดยทําการปรับปรุงฐานข้อมูล 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตรับผิดชอบของตนโดยเชื่อมโยงระบบกับสํานักทะเบียนกลางให้ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน 



   หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ในกรณีที่เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตาม 
วรรคหนึ่งได้  ให้จัดทําข้อมูลตามแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๔๒/๑ 

ข้อ ๑๗ ให้นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  
มีอํานาจหน้าที่ในการรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  รวมทั้งการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง  และ 
การถอนชื่อตนเองกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในราชอาณาจักรตามแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๔๒/๑ 

ข้อ ๑๘ ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามข้อ  ๑๖  อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ 
(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทย  และชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ  (ถ้ามี) 
(๒) เลขประจําตัวประชาชน 
(๓) วัน  เดือน  ปีเกิด 
(๔) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในราชอาณาจักร 
(๕) ที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
(๖) หมายเลขโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (ถ้ามี) 

ส่วนที่  ๒ 
วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๑๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงอยู่นอกราชอาณาจักร   หากประสงค์จะขอใช้สิทธิ เลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักร  ให้แจ้งความประสงค์ตามแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๔๒/๑  และแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือหนังสือเดินทาง  หรือบัตรประจําตัวที่มีภาพถ่ายที่ออกให้ 
โดยทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอิสระ  หรือสําเนาเอกสารดังกล่าว  ต่อเอกอัครราชทูตแห่ง 
เขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์  หรือ 
ทางโทรสาร  หรือทําหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดดําเนินการแทนหรือดําเนินการดว้ยตนเองผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต 

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยตนเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทําได้เม่ือกระทรวงการต่างประเทศประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

ข้อ ๒๐ เม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้ตรวจสอบหลักฐานตาม 
ข้อ  ๑๙  แล้ว  เห็นว่าผู้แจ้งความประสงค์เป็นบุคคลเดียวกับบุคคลในเอกสารหลักฐานและเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้เพิ่มชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งบุคคลนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 



   หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดให้บริการและการตรวจสอบว่าผู้แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
เป็นบุคคลเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศประกาศกําหนด  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ข้อ ๒๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  หากประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร  ให้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  และแสดง
หลักฐานตามข้อ  ๑๙  ต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น   

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นผู้รับแจ้งตรวจสอบแล้วพบว่าผู้แจ้งความประสงค์
ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้เพิ่มชื่อผู้นั้นในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  หากพบว่าไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งผู้แจ้งความประสงค์ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ข้อ ๒๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดประสงค์จะตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายดําเนินการตรวจสอบโดยเร็ว  หรือดําเนินการด้วยตนเอง
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 

ให้นําความในข้อ  ๒๐  วรรคสอง  มาใช้บังคับกับการเปิดให้บริการและการดําเนินการตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๓ 
การเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ  และเปล่ียนแปลงถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรในฐานข้อมูล 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
 

 

ข้อ ๒๓ ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งที่ประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ  หรือเปล่ียนแปลงถิ่นที่อยู่ 
นอกราชอาณาจักรในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ให้แจ้งความประสงค์ต่อเอกอัครราชทูต 
แห่งเขตรับผิดชอบที่ตนเองมีถิ่นที่อยู่หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  หรือดําเนินการด้วยตนเอง 
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

การเพิ่มชื่อ  หรือถอนชื่อ  หรือเปล่ียนแปลงถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งแจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์  หรือทางโทรสาร  หรือทําหนังสือมอบหมายให้
บุคคลใดดําเนินการแทนได้  หรือดําเนินการด้วยตนเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 

ให้นําความในข้อ  ๒๐  วรรคสอง  มาใช้บังคับกับการเปิดให้บริการและการดําเนินการตรวจสอบ
การขอเพิ่มชื่อ  หรือถอนชื่อ  หรือเปล่ียนแปลงถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรด้วยตนเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
โดยอนุโลม 



   หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ข้อ ๒๔ เม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้รับการแจ้งความประสงค์ 
ตามข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีเพิ่มชื่อ  ให้ตรวจสอบหลักฐานถ้าเห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เพิ่มชื่อในฐานข้อมูล  
ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งผู้ยื่นความประสงค์ทราบ 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

(๒) กรณีถอนชื่อเพื่อกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในราชอาณาจักร  ให้ดําเนินการจําหน่ายชื่อบุคคลดังกล่าว
ออกจากฐานข้อมูลในเขตรับผิดชอบของตน 

(๓) กรณีเปล่ียนแปลงถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร  ให้เอกอัครราชทูตแห่งเขตรับผิดชอบ 
ที่ ผู้แจ้งความประสงค์มีถิ่นที่อยู่ เดิม  หรือมีถิ่นที่อยู่ ใหม่  หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายเป็น
ผู้ดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในเขตรับผิดชอบของตน 

ให้นําความในข้อ  ๒๐  วรรคสอง  มาใช้บังคับกับการตรวจสอบหลักฐานการแจ้งความประสงค์ 
ด้วยโดยอนโุลม 

ข้อ ๒๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้เดินทางกลับมาในราชอาณาจักรแล้ว  โดยไม่ได้แจ้งขอถอนชื่อต่อ
เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  หากประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งในราชอาณาจักร 
ให้แจ้งขอถอนชื่อจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตน 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  และให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นถอนชื่อบุคคลนั้นออกจาก
ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

หมวด  ๕ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดทําและการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  มีหน้าที่จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๑๑/๑  และ  ส.ส./ส.ว.  ๑๑/๒  จํานวนตามที่เอกอัครราชทูตกําหนด  
โดยให้นําแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๑๑/๒  ปิดประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวัน 

ในกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งได้  
ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักทะเบียนกลางจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ส่งให้กระทรวง
การต่างประเทศดําเนินการ 



   หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ข้อ ๒๗ กรณีมีพรรคการเมืองใดหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดต้องการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
(ส.ส./ส.ว.  ๑๑/๑)  ที่เอกอัครราชทูตได้ประกาศไว้  ให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นขอคัดสําเนาจาก
เอกอัครราชทูตโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง 

ส่วนที่  ๒ 
การเพิ่มชื่อ 

 
 

ข้อ ๒๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้ว  แต่ไม่มีชื่อ
อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  อาจยื่นคําร้องขอเพิ่มชื่อต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูต
มอบหมายก่อนส้ินสุดการลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามวันตามแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๑๓/๑ 

เม่ือได้รับคําร้องแล้ว  หากเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคําร้อง
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และได้ยื่นคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้วจริง  ให้ส่ังเพิ่มชื่อลงใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและในฐานข้อมูล  พร้อมทั้งแจ้งให้สํานักทะเบียนกลางทราบ  หากผู้ยื่นคําร้อง
เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือมิได้ยื่นคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้  ให้ส่ังยกคําร้อง  และ
แจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย 

คําส่ังของเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายให้เป็นที่สุด 

ส่วนที่  ๓ 
การถอนชื่อ 

 
 

ข้อ ๒๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศ
ตามข้อ  ๒๖  เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งให้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อเอกอัครราชทูตแห่งเขตรับผิดชอบหรือผู้ที่
เอกอัครราชทูตมอบหมายก่อนเริ่มการลงคะแนนไม่น้อยกว่าห้าวันตามแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๑๓/๑  เพื่อให้
ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าบุคคลที่ถูกขอให้ถอนชื่อดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ส่ังถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี
กํากับไว้แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบ  รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  ในกรณีเอกอัครราชทูต
หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อ
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ก็ให้ส่ังยกคําร้องแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง
โดยให้แสดงเหตุผลด้วย 

คําส่ังของเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายให้เป็นที่สุด 



   หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ส่วนที่  ๔ 
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๓๐ เม่ือมีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  แล้วแต่กรณี  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งรายชื่อผู้ที่ถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้เอกอัครราชทูตทราบทันที 

ข้อ ๓๑ เม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้รับแจ้งตามข้อ  ๓๐  แล้ว 
ให้บันทึกรายชื่อดังกล่าว  ในทะเบียนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๑๔/๑  และให้จัดทําประกาศ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๑๕/๑  แล้วปิดประกาศไว้  ณ  สถานเอกอัครราชทูตโดยเร็ว 

ข้อ ๓๒ กรณีที่เอกอัครราชทูตหรอืผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้ตรวจพบวา่มีชื่อผู้ที่ถูกเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธีขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  โดยให้บันทึกสาเหตุ 
ไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีกํากับไว้ 

หมวด  ๖ 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๓๓ ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวันให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการ
เลือกตั้ง  ดังนี้ 

(๑) แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคน  ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งหนึ่งคน  และกรรมการประจําที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน   

(๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 
คําส่ังแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ส.ส./ส.ว.  ๗/๑  แล้วปิดประกาศคําส่ังแต่งตั้งดังกล่าว   

ณ  สถานเอกอัครราชทูตและแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบโดยเร็ว 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งแบ่งหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่เลือกตั้ง  จัดระเบียบและควบคุมดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  คนพิการที่มาแสดงตนใช้สิทธิลงคะแนนเพื่อให้การดําเนินการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๒) ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  อ่านชื่อและชื่อสกุล  ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและให้ผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งก่อนส่งบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พร้อมหมายเหตุการลงคะแนนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 



   หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๓) ควบคุมคูหาลงคะแนน  จัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนนในคูหาลงคะแนน  ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  สุจริต  และเที่ยงธรรม 

(๔) ควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้งและอํานวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหย่อนบัตรเลือกตั้ง
ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเก่ียวกับการเลือกตั้งในที่เลือกตั้งใด  ให้ประธานกรรมการ
ประจําที่เลือกตั้งนั้นแจ้งต่อเอกอัครราชทูตเพื่อแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตามกฎหมาย 

ข้อ ๓๖ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย  ณ  ที่เลือกตั้ง 
ข้อ ๓๗ ก่อนวันลงคะแนนให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายจัดการอบรม

คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าใจถึงหน้าที่ของตนอันพึงจะต้องปฏิบัติ
เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

ข้อ ๓๘ เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ในทาง
ที่จะเสียหายหรือเสียหาย  ให้เอกอัครราชทูตส่ังให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งและแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการ
เลือกตั้งแทนทันที 

ข้อ ๓๙ ในวันลงคะแนน  เม่ือถึงเวลาลงคะแนนเลือกตั้งหรือระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้ง  
ถ้ามีกรรมการประจําที่เลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่าสามคน  ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งที่อยู่ในขณะนั้น
แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการประจําที่เลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าผู้ได้รับการแต่งตั้ง
จะมาปฏิบัติหน้าที่ตามคําส่ัง 

ข้อ ๔๐ การประชุมของคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง  ต้องมีกรรมการมาประชุมก่ึงหนึ่ง  จึงจะเป็น
องค์ประชุม  และให้ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งเป็นประธานที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการประจํา 
ที่เลือกตั้งไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมาแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งที่เหลืออยู่
เลือกกันเองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  โดยให้
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเท่ากัน  ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๔๑ ให้นําส่วนที่  ๕  การลงคะแนนเลือกตั้งในหมวด  ๕  การดําเนินการเลือกตั้งของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้บังคับในราชอาณาจักร   
มาใช้บังคับกับการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  โดยอนุโลม 



   หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

หมวด  ๗ 
การดําเนินการเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บัตรเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๔๒ บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับบัตรเลือกตั้ง 
ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในราชอาณาจักร  แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๒ 
หีบบัตรเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๔๓ หีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
หีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในราชอาณาจักร  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีจําเป็น  เอกอัครราชทูตอาจกําหนดให้ใช้ส่ิงอ่ืนที่เหมาะสมแทนหีบบัตรเลือกตั้งได้ 

ส่วนที่  ๓ 
การลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๔๔ ก่อนวันลงคะแนน  ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายจัดให้มี 
การประชาสัมพันธ์โดยวิธีการที่เห็นสมควรเพื่อให้คนไทยทราบโดยทั่วกันถึงวัน  เวลา  สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง  
และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับของประเทศนั้น  รวมทั้งอาจทํา
เป็นหนังสือถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๑๒/๑  ด้วย 

ข้อ ๔๕ ให้ปิดประกาศเอกสารเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี้  ณ  สถานที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียง
ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวัน 

(๑) กําหนด  วัน  เวลา  สถานที่เลือกตั้ง  และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  
(ส.ส./ส.ว.  ๒/๑)   

(๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๑๑/๒) 
(๓) บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง 
ข้อ ๔๖ ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายจัดเตรียมที่เลือกตั้งสําหรับ

ลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมมอบส่ิงต่อไปนี้ให้แก่คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งให้เสร็จส้ินก่อนวันลงคะแนน 
(๑) หีบบัตรเลือกตั้ง  พร้อมทั้งกุญแจ  หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ใช้แทนกุญแจ 
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(๒) บัตรเลือกตั้ง 
(๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๔) รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ  (ส.ส.  ๒๒/บช  ๑)  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
(ส.ส.  ๒๒/บช  ๒)  และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม  
(ส.ส.  ๒๒/บช  ๓) 

(๕) รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือรายชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ส./ส.ว.  ๒๔/๑)  การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งเพิ่มเติม  (ส.ส.  ๒๒/๑)  การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มเติม  (ส.ว.  ๒๒/๓)  แล้วแต่กรณ ี

(๖) แบบพิมพ์  และอุปกรณ์การเลือกตั้งอ่ืน ๆ 
ข้อ ๔๗ ในวันลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งไปถึงที่เลือกตั้งก่อนเวลาลงคะแนน

อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง  เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยตลอดจนประกาศต่าง ๆ  ซ่ึงปิดไว้  ณ  ที่เลือกตั้งว่ามี
ครบถ้วนหรือไม่  หากชํารุดหรือสูญหายให้ดําเนินการจัดให้มีให้ครบถ้วน  และให้คณะกรรมการประจํา 
ที่เลือกตั้งประชุมและจัดแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติตามข้อ  ๓๔ 

ข้อ ๔๘ ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งนับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่ได้รับมาแล้วปิดประกาศ
จํานวนบัตรเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๒๖/๑  และอาจชี้แจงวิธีการลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ซ่ึงมาใช้สิทธิลงคะแนนทราบ  แต่ห้ามชี้แจงเป็นเชิงแนะนําสนับสนุนไม่ว่าในทางที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ 
แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ข้อ ๔๙ เม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
ในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู่  ณ  ที่นั้นเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  แล้วปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจ
หรืออุปกรณ์อ่ืนแทนกุญแจ  พร้อมทั้งเปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  และบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้ในรายงาน 
การใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส./ส.ว.  ๒๗/๑  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน  ซ่ึงอยู่   
ณ  ที่เลือกตั้งนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย  เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในขณะนั้น 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกล่าวเปิดการลงคะแนน  
เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาลงคะแนนแล้วขอเปิดการลงคะแนน”  แล้วจึงเริ่มดําเนินการลงคะแนน   
ในกรณีที่ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งไม่มาปฏิบัติหน้าที่  หรือมาแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งคนใดคนหนึ่งประกาศเปิดการลงคะแนนแทน 

ข้อ ๕๐ เม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้แสดงตนต่อกรรมการประจํา 
ที่เลือกตั้งพร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือหนังสือเดินทาง  
หรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ  หรือ
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หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนผู้ถือบัตร  เพื่อใช้สิทธิ
ลงคะแนน  ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  เม่ือพบชื่อ
และตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ให้อ่านชื่อและชื่อสกุลของผู้นั้นดัง ๆ  ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วง  ให้กรรมการประจํา 
ที่เลือกตั้งดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้ผู้มีสิทธเิลือกตั้งลงลายมือชื่อ  หากไม่อาจลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวา  
ถ้าไม่มีหัวแม่มือขวา  ให้พิมพ์หัวแม่มือซ้าย  ถ้าไม่มีหัวแม่มือซ้าย  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งและ 
ให้กรรมการบันทึกไว้วา่เป็นลายพิมพ์นิ้วมือใดและให้เขียนชื่อสกุลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งบริเวณลายพิมพ์นิ้วมือ
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๑๑/๑)  หากไม่มีนิ้วมือ  ให้ยกเว้นแล้วบันทึกไว้ด้วย 

(๒) จดชื่อประเภทของเอกสาร  และหมายเลขเอกสารที่ใช้แสดงตน  และชื่อหน่วยงานที่ออก
เอกสารดังกล่าว 

(๓) ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้ง  ลงลายมือชื่อและบันทึกหมายเลขลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  (ส.ส./ส.ว.  ๑๑/๑)  ของผู้นั้น  และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือ
พิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วย 

(๔) ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หนึ่งบัตร  และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งบัตร  หรือบัตรเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาหนึ่งบัตร  แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๔๘)  โดยให้กรรมการประจํา 
ที่เลือกตั้งลงรายการเขตเลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นั้นและจังหวัด  พร้อมทั้งรหัสเขตเลือกตั้ง 
ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๑๑/๑)  ลงบนด้านหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๔๘) 

ข้อ ๕๑ ในกรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วง
หรือผู้ถูกสงสัยมีสิทธิลงคะแนนหรือไม่  และในกรณีที่คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งวินิจฉัยว่า  ผู้ถูกทักท้วง
หรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งทําบันทึก
คําวินิจฉัยลงในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๒๗/๑) 

ถ้าคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็น 
ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๑๑/๑)  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๐  และให้บันทึก
คําวินิจฉัยลงในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๒๗/๑) 

ข้อ ๕๒ เม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้ง  และซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๔๘)   
ตามข้อ  ๕๐  (๔)  แล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อลงคะแนน  และเม่ือลงคะแนนแล้วให้นําบัตรเลือกตั้งดังกล่าว
บรรจุลงในซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๔๘)  แสดงให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งตรวจว่ามีบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
หรือบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  อยู่ในซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๔๘)  แล้วจึง 
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ปิดซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๔๘)  และให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งลงลายมือชื่อกํากับตรงรอยต่อผนกึ  
และอาจใช้เทปกาวใสปิดทับรอยต่อผนึกด้วยก็ได้  เสร็จแล้วให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนําซองใส่บัตรเลือกตั้ง  
(ส.ส./ส.ว.  ๔๘)  ดังกล่าวใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้ากรรมการประจําที่เลือกตั้งทันที 

ข้อ ๕๓ กรรมการการเลือกตั้ง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เอกอัครราชทูต  และผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้งเพื่อทําการสอดส่องดูแล 
หรือแนะนําให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งซ่ึงอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อกําหนด  หรือคําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
เก่ียวข้องเพื่อให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม 

ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งบันทึกการเข้าไปในที่เลือกตั้งของบุคคลตามวรรคหนึ่งไว้ในรายงาน
การใช้สิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๒๗/๑) 

ข้อ ๕๔ เม่ือถึงเวลาปิดการลงคะแนน  ให้ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งประกาศปิดการลงคะแนน  
เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาปิดการลงคะแนนแล้ว”  ให้งดจ่ายบัตรเลือกตั้ง  และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แสดงตน
และรับบัตรเลือกตั้งภายในกําหนดเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งที่เหลืออยู่ในที่เลือกตั้งได้ทําการลงคะแนนเลือกตั้ง
จนเสร็จส้ิน  ในกรณีที่ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งคนใดคนหนึ่งประกาศปิดการลงคะแนนแทนได้ 

ข้อ ๕๕ เม่ือปิดการลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งด้วยกาวโดยใช้แบบ  ส.ส./ส.ว.  ๒๕/๑ 
(๒) นับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 
(๓) ตรวจนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ชํารุดหรือที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้แล้วให้มัดแยกหรือบรรจุซอง 

ไว้ต่างหาก 
(๔) ตรวจนับจํานวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๕) จัดทําประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนตามแบบ  

ส.ส./ส.ว.  ๒๘/๑  จํานวนสามชุด 
(๖) ปิดประกาศ  ส.ส./ส.ว.  ๒๘/๑  ไว้  ณ  ที่เลือกตั้งหนึ่งชุด  และส่งให้เอกอัครราชทูตสองชุด 
ข้อ ๕๖ เม่ือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งได้ดําเนินการตามข้อ  ๕๕  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ให้ดําเนินการนําส่งส่ิงของต่อไปนี้มอบให้แก่เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายทันที  คือ 
(๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิลงคะแนน

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๒) รายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๒๗/๑)  จํานวนหนึ่งชุด 
(๓) ประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้ง  เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน  (ส.ส./ส.ว.  ๒๘/๑)  

จํานวนสองชุด 
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(๔) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมด 
(๕) หีบบัตรเลือกตั้งพร้อมด้วยกุญแจหรืออุปกรณ์ที่ใช้แทนกุญแจ 
(๖) คูหาลงคะแนนทั้งหมด  ส่ิงของอ่ืน ๆ   เช่น  ธงชาติ  ป้าย  และอุปกรณ์เก่ียวกับการเลือกตั้งต่าง  ๆ 

เป็นต้น 
(๗) รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชรีายชื่อ  (ส.ส.  ๒๒/บช  ๑)  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
(ส.ส.  ๒๒/บช  ๒)  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม   
(ส.ส.  ๒๒/บช  ๓)  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  หรือรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ส./ส.ว.  ๒๔/๑)  การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพิ่มเติม  (ส.ส.  ๒๒/๑)  การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มเติม  (ส.ว.  ๒๒/๓)  
แล้วแต่กรณี 

เม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้ทําการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการ
ประจําที่เลือกตั้งนําส่ง  หากถูกต้องครบถ้วนให้จัดเก็บรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ิน
การลงคะแนน  (ส.ส./ส.ว.  ๒๘/๑)  แล้วให้จัดทําประกาศผลการลงคะแนน  (ส.ส./ส.ว.  ๓๗/๑)  โดยมี
รายการต่าง ๆ  เช่น  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับทั้งหมด  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง  
ทั้งในส่วนการลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์  การลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอ่ืน  
โดยจําแนกตามเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ  เป็นต้น  และดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  สถานเอกอัครราชทูต 
(๒) ใส่ในถุงเมล์การทูต 
(๓) เก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 
ข้อ ๕๗ ในการรับมอบและส่งมอบตามข้อ  ๔๖  และข้อ  ๕๖  ให้ผู้มอบและผู้รับมอบทําเอกสาร

หลักฐานเก็บรักษาไว้คนละหนึ่งชุด   
ข้อ ๕๘ ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายนําซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๔๘)  

และบัญชีจํานวนซองใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร  
(ส.ส./ส.ว.  ๔๙/๑)  แล้วแต่กรณี  มาคัดแยกเป็นรายเขตเลือกตั้งและรายจังหวัดแล้วใส่ในถุงพลาสติกบรรจุ
ในถุงเมล์การทูตเพื่อนําส่งไปนับคะแนน  ณ  สถานที่นับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้งในราชอาณาจักร 

สําหรับซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๔๘)  ที่เอกอัครราชทูตได้รับเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาที่
เอกอัครราชทูตประกาศกําหนดแล้วให้ดําเนินการจัดส่งโดยเร็ว  หากการเลือกตั้งในราชอาณาจักรเริ่มต้น
นับคะแนนแล้ว  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย  และให้ทําลายตามข้อ  ๖๗  ต่อไป 
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ส่วนที่  ๔ 
การแจ้งเหตุที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๕๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งเหตุโดยทําเป็นหนังสือซ่ึงอย่างน้อย
ต้องระบุเลขประจําตัวประชาชน  หมายเลขหนังสือเดินทาง  พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ไปยังนายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง  หรือ 
ทางไปรษณีย์  หรือทําหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอ่ืนดําเนินการแทนภายในกําหนดระยะเวลา
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

ให้นําวิธีการพิจารณาการแจ้งเหตุที่ใช้บังคับอยู่ในราชอาณาจักรมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 

 
 

ข้อ ๖๐ ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายดําเนินการส่งเอกสารดังต่อไปนี้
ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๑) เอกสารแนะนําการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 
(๒) บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ  หรือบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  

แล้วแต่กรณี  โดยต้นขั้วบัตรเลือกตั้งให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายลงลายมือชื่อ 
และบันทึกหมายเลขลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 
ไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วย  และเก็บต้นขั้วบัตรเลือกตั้งไว้โดยไม่ต้องส่งไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) ซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๔๘)  ซ่ึงต้องระบุรหัสเขตเลือกตั้งและจังหวัดของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งด้วย 

(๔) รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ  (ส.ส.  ๒๒/บช  ๑)  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หรือรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ส./ส.ว.  ๒๔/๑)  การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพิ่มเติม  (ส.ส.  ๒๒/๑)  การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มเติม  
(ส.ว.  ๒๒/๓)  แล้วแต่กรณี 

(๕) ซองใส่เอกสาร  (ส.ส./ส.ว.  ๕๑/๑)  ซ่ึงได้ปิดดวงตราไปรษณียากร  และได้จ่าหน้าซองถึง
สถานเอกอัครราชทูตด้วย 

ข้อ ๖๑ เม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับเอกสารตามข้อ  ๖๐  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
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(๑) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงรายการทั้งด้านหน้าและด้านหลังของซองใส่เอกสาร  (ส.ส./ส.ว.  ๕๑/๑)  
ให้ครบถ้วน 

(๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมาย  หรือหากไม่ประสงค์
จะลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  ให้ทําเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ลงคะแนนของ
บัตรเลือกตั้งนั้น 

(๓) นําบัตรเลือกตั้งใส่ซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๔๘)  และปิดผนึก  แล้วบรรจุใน 
ซองใส่เอกสาร  (ส.ส./ส.ว.  ๕๑/๑)  พร้อมกับปิดผนึก  ลงลายมือชื่อกํากับตรงรอยต่อผนึกแล้วส่งคืนแก่
เอกอัครราชทูตภายในเวลาที่กําหนด 

(๔) ให้แนบสําเนาหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนเลือกตั้งที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง 
ความถูกต้อง  เช่น  สําเนาหนังสือเดินทาง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  เป็นต้น  ลงมาในซองใส่เอกสาร  
(ส.ส./ส.ว.  ๕๑/๑)  ด้วย 

ข้อ ๖๒ ให้เอกอัครราชทูตกําหนดวันรับคืนเอกสารการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวันสุดท้ายของ
การรับคืนเอกสารดังกล่าวต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ข้อ ๖๓ เม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้รับซองใส่เอกสาร  (ส.ส./ส.ว.  ๕๑/๑)  
ตามข้อ  ๖๑  (๓)  แล้วให้บันทึกการรับซองใส่บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
(ส.ส./ส.ว.  ๑๑/๑)  และให้เปิดเพื่อนําซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส./ส.ว.  ๔๘)  ออกมาลงลายมือชื่อกํากับ
ตรงรอยต่อผนึกและใช้เทปกาวใสปิดทับตลอดรอยต่อผนึก  เพื่อจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนประจํา 
เขตเลือกตั้งในราชอาณาจักร  ส่วนซองใส่เอกสาร  (ส.ส./ส.ว.  ๕๑/๑)  ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๖๔ ให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งในการจัดการลงคะแนนเลือกตัง้
ทางไปรษณีย์ได้ตามความเหมาะสม  โดยใช้แบบ  ส.ส./ส.ว.  ๗/๑  โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๖ 
การลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอ่ืน 

 
 

ข้อ ๖๕ ในกรณีที่เอกอัครราชทูตเห็นสมควรให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอ่ืน  ให้เอกอัครราชทูต
ประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยละเอียด  ถึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนภายในสิบวัน
นับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป 

ให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งในการจัดการลงคะแนนเลือกตั้ง 
โดยวิธีอ่ืนได้ตามความเหมาะสม  โดยใช้แบบ  ส.ส./ส.ว.  ๗/๑  โดยอนุโลม 

ข้อ ๖๖ ในกรณีมีความจําเป็นต้องจ้างบุคคลซ่ึงมิใช่พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  มาช่วยในการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้   



   หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ให้เอกอัครราชทูตกําหนดจํานวนบุคคลที่จะจ้าง  และค่าจ้างในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
กับประเทศนั้น ๆ 

ส่วนที่  ๗ 
การเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน 

 
 

ข้อ ๖๗ ให้เอกอัครราชทูตเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  
และจะทําลายได้เม่ือพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันพ้นระยะเวลาร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด  ให้เอกอัครราชทูตเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับการเลือกตั้งไว้และจะทําลายเอกสารหลักฐานได้เม่ือพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขาด 

ส่วนที่  ๘ 
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง  ตัวอย่างการจัดบริเวณที่เลือกตั้งและแบบพิมพ์ 

 
 

ข้อ ๖๘ ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ให้เป็นไปตามตัวอย่างบัตรเลือกตั้งในราชอาณาจักร  
ตัวอย่างการจัดบริเวณที่เลือกตั้งและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
นอกราชอาณาจักร  ให้เป็นไปตามตัวอย่างและแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 

แบบพิมพ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้นําแบบพิมพ์ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา  ที่ใช้บังคับในราชอาณาจักรมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
อภิชาต  สุขัคคานนท์ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



 
ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ .................. 

เร่ือง วัน เวลา ท่ีเลือกต้ัง 
และวิธีการลงคะแนนเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 

-------------------- 
  ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา 
ในวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. …. 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๔ )  พ .ศ .  ๒๕๕๖ จึงประกาศกําหนด วัน  เวลา ที่ เลือกต้ัง และวิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง 
นอกราชอาณาจักร ดังน้ี 
 ๑. ที่เลือกต้ัง ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่    (ระบสุถานที่ลงคะแนน)   
  วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ………. 
 ๒. ที่เลือกต้ังนอก สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 
  ๒.๑    (ระบุสถานที่ลงคะแนน)   วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ………. 
  ๒.๒    (ระบุสถานที่ลงคะแนน)   วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ……… 
      ฯลฯ 
 ๓. เลือกต้ังทางไปรษณีย์ให้ส่งบัตรเลือกต้ังถึง สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 
ภายในวันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. 
 ๔. เลือกต้ังโดยวิธีอื่น  
  ๔.๑    (ระบุสถานที่ลงคะแนน)   วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ………. 
  ๔.๒    (ระบุสถานที่ลงคะแนน)   วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ………. 
      ฯลฯ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

                ตําแหน่ง  ..................................... 

ส.ส./ส.ว. ๒/๑ 



 

 
ประกาศ  เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ .................. 

เร่ือง  เปลี่ยนแปลงท่ีเลือกต้ัง 
-------------------- 

  ตามประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ........... ลงวันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. 
ได้กําหนดที่เลือกต้ังไว้แล้ว น้ัน 
  บัดน้ี เห็นเป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงที่เลือกต้ัง จึงอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗ 
และข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศยกเลิก 
ที่เลือกต้ังเดิม และกําหนดที่เลือกต้ังใหม่ ดังต่อไปน้ี 

ลําดับท่ี ท่ีเลือกต้ังเดิม ท่ีเลือกต้ังใหม่ 
… …………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

… …………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

                                                                        ฯลฯ 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

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

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

                ตําแหน่ง  ..................................... 

ส.ส./ส.ว. ๓/๑ 



 

 

 
คําสั่ง เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ................... 

ท่ี .......... /.......... 
เร่ือง  แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ังประจําท่ีเลือกต้ัง 

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

  ดว้ยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภาใน 
วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. …. 
  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๓๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ...................... จึงแต่งต้ังให้ผู้มีรายช่ือ 
ดังต่อไปน้ี เป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ังประจําที่เลือกต้ังที่ ........................ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ 
   (ระบุสถานที่ลงคะแนน)  . 
  ๑.  คณะกรรมการประจําที่เลือกต้ัง ประกอบด้วย 
   (๑) ประธานกรรมการประจําทีเ่ลอืกต้ัง  ได้แก่  ................................ 
   (๒) กรรมการประจําทีเ่ลือกต้ัง  ได้แก่ 
    (๒.๑)  ................................  (๒.๒)  ................................   
    (๒.๓)  ................................  (๒.๔)  ................................   
  ๒.  เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 
   (๑)  ................................   (๒) ................................   

    สั่ง  ณ  วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. …. 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

                ตําแหน่ง  ..................................... 
 
 
 
 
 

ส.ส./ส.ว. ๗/๑ 



 
ที่ .........................                    .................................................. 
           .................................................. 
           .................................................. 

 วันที่ .... เดือน ..................... พ.ศ. .... 

เรื่อง การแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ังประจําที่เลือกต้ัง 
เรียน ........................................................... 
สิ่งทีส่่งมาด้วย  คําสั่งแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลอืกต้ังประจําทีเ่ลือกต้ัง 

  ด้วย เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ............. พิจารณาเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติ
เหมาะสมจึงแต่งต้ังให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ ดําเนินการเลือกต้ังประจําที่ เลือกต้ังที่ ..............................  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ    (ระบุสถานที่ลงคะแนน)    ตามคําสั่งแต่งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ังประจํา 
ที่เลือกต้ังที่ส่งมาพร้อมน้ี และเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม 
ประชุมฟังคําช้ีแจงในวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... เวลา ............. น. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงตามวัน เวลา และสถานที่ 
ดังกล่าวด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง ......................... หรือผู้ได้รบัมอบหมาย 

ส.ส./ส.ว. ๙/๑ 



 

 

 
 

 
ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ................... 

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร 
ประจําที่เลือกตั้งที่ ............................... 

-------------------- 
(ใช้สําหรับลงคะแนนเลือกตั้ง) 

 
 

สําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีถิ่นที่อยู่ในเมือง/รัฐ ..................... ประเทศ ..................... 
สถานที่ลงคะแนน คือ .................................................................................... 

 
 
 

(ใบแรก) 
 

ส.ส./ส.ว. ๑๑/๑ 



 

 

 

 
(ใบต่อ) 

(ใช้สําหรับลงคะแนนเลือกตั้ง) 
 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด 
เขตเลือกตั้ง 

รหัส 
เขต 

เลือกตั้ง 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล 

ลงลายมือชื่อ 
หรือ 

ลายพิมพ์นิ้วมือ 

หลักฐานที่ใช้แสดงตน วิธทีี่ลงคะแนน 
หมาย 
เหตุ เอกสาร 

ที่ใช้แสดงตน 
ชื่อหน่วยงาน 
ที่ออกเอกสาร 

ทางไปรษณีย์ 
(รับบัตรคืนเมื่อวันที่) 

สถานที่เลือกตั้ง 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 เอกสารที่ใช้แสดงตน  ๑ = บัตรประจําตัวประชาชน   ๒ = หนังสือเดินทาง   ๓ = อื่นๆ  

ส.ส./ส.ว. ๑๑/๑ 



 

 

 
 

(ใบท้าย) 
(ใช้สําหรับลงคะแนนเลือกตั้ง) 

 
 

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

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

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

....................................... ผู้พิมพ์ / คัด   

....................................... ผู้ทาน   
หมายเหตุ ๑. กรณีสถานเอกอัครราชทูตให้ใช้เป็นประกาศ เอกอัครราชทูต ณ ............................... 
 ๒. กรณีสถานกงสุลใหญ่ให้ใช้เป็นประกาศ กงสุลใหญ่ ณ ............................... 
 ๓. กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ใช้เป็นประกาศผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย  .............................. 
 

ส.ส./ส.ว. ๑๑/๑ 



 

 

 
 

 

ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ................... 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร 

ประจําที่เลือกตั้งที่ ............................... 
-------------------- 

(ใช้สําหรับปิดประกาศ) 
 
 

สําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีถิ่นที่อยู่ในเมือง/รัฐ ..................... ประเทศ ..................... 
สถานที่ลงคะแนน คือ .................................................................................... 

 
 
 

(ใบแรก) 
 
 

ส.ส./ส.ว. ๑๑/๒ 



 

 

 
(ใบต่อ) 

(ใช้สําหรับปิดประกาศ) 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด 
เขตเลือกตั้ง 

รหัส 
เขต 

เลือกตั้ง 
ชื่อตัว-ชื่อสกุล 

วิธทีี่ลงคะแนน 
หมายเหตุ ทางไปรษณีย์ 

(รับบัตรคืนเมื่อวันที่) 
สถานที่เลือกตั้ง 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ส.ส./ส.ว. ๑๑/๒ 



 

 

 

(ใบท้าย) 
(ใช้สําหรับปิดประกาศ) 

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

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

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

....................................... ผู้พิมพ์ / คัด   

....................................... ผู้ทาน   
หมายเหตุ ๑. กรณีสถานเอกอัครราชทูตให้ใช้เป็นประกาศ เอกอัครราชทูต ณ ............................... 
 ๒. กรณีสถานกงสุลใหญ่ให้ใช้เป็นประกาศ กงสุลใหญ่ ณ ............................... 
 ๓. กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ใช้เป็นประกาศผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย  .............................. 
 

ส.ส./ส.ว. ๑๑/๒ 



 

 

 
 

(ด้านหน้า) 
 

 
หนังสือถึงผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

   จาก สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสลุใหญ่/อุปทูต ณ ................... 

 เรียน 

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

   วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... เป็นวันลงคะแนนเลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส./ส.ว. ๑๒/๑ 



 

 

 

 
(ด้านหลัง) 

 
 
 วันที่ ..............................................................      
 
เรียน   ผู้มีสทิธิเลอืกต้ัง 

  ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา ครั้งน้ี ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีหน้าที่ 
ในการลงคะแนนเลือกต้ัง จึงขอให้ท่านโปรดดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑ .   ตรวจสอบราย ช่ื อและ รหั ส เ ขต เลื อก ต้ั ง จ ากบัญ ชีร าย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อก ต้ั ง 
นอก ร า ชอาณา จั ก ร  ณ  ส ถา น เ อ กอั ค ร ร าชทู ต /สถ าน ก ง สุ ล ใ หญ่  ว่ า มี ช่ื อ ข อ ง ท่ า น ห รื อ ไ ม่  
ถ้าไม่มีหรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ .........................................ก่อนวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... 
  ๒.  ไปลงคะแนนเลือกต้ัง ณ ที่เลือกต้ังที่ ................. ซึ่งกําหนดให้    (ระบุสถานที่)   . 
เมือง ........................................... ประเทศ ........................................ เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกต้ังใน 
วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. 
  ๓ .   พิจารณาราย ช่ือผู้ สมัครรับ เลือก ต้ัง  ซึ่ งปรากฏตามประกาศคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง เรื่อง รายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังที่ส่งมาพร้อมน้ี หรือสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.ect.go.th 
หรือ   (ระบุ website)   

๔.  เมื่อท่านได้ลงคะแนนเลือกต้ังแล้ว ให้กรอกช่ือจังหวัด เขตเลือกต้ังและรหัสเขตเลือกต้ัง 
ลงบนซองใส่บัตรเลือกต้ัง (ส.ส./ส.ว. ๔๘) โดยตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
นอกราชอาณาจักร หรือ www.ect.go.th 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

ส.ส./ส.ว. ๑๒/๑ 



 

 

 
 

แบบคําร้องขอเพ่ิมชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 
 

รับที ่............... /ลงวันที ่....................                              เขียนที ่.................................. 

 วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. 
 ข้าพเจ้า ................................... มีถ่ินที่อยู่บ้านเลขที่ ............ ถนน ........................................ 
เมือง ...................................... ประเทศ .............................เลขประจําตัวประชาชน .......................... 
มีความประสงค์ขอให้ ................................................... ดําเนินการแก้ไขบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
นอกราชอาณาจักร ของที่เลือกต้ังที่ ....................................... ดังน้ี 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ .................................. ผู้ย่ืนคําร้อง 
       (.................................) 

คําสั่ง เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อปุทูต ณ ................... 
          กรณีขอเพิ่มช่ือ ได้ตรวจสอบในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรแล้ว 
   พบช่ือผู้ย่ืนคําร้อง ให้เพิ่มช่ือผู้ย่ืนคําร้องในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 
   ไม่พบช่ือผู้ย่ืนคําร้อง ให้ยกคําร้อง 
          กรณีขอถอนช่ือ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

 คําร้องมีหลักฐานเช่ือได้ว่า ผู้ถูกกล่าวอ้างไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรจริง 
ให้ขีดฆ่าช่ือออกจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 

 คําร้องมีหลักฐานไม่เพียงพอ เน่ืองจากช่ือของผู้ถูกกลา่วอ้างยังมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ให้ยกคําร้อง 

 ผู้ถูกกล่าวอ้างไม่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ขีดฆ่าช่ืออกจากบัญชี
รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 

    สั่ง ณ วันที่ ................................................. 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง  ......................... หรอืผู้ได้รับมอบหมาย 

 ๑. ขอเพิ่มช่ือข้าพเจ้าในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 
ในที่เลือกต้ังที่ ....................................  
 ๒. ขอถอนช่ือ  ข้าพเจ้า  บุคคลดังต่อไปน้ีออกจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
นอกราชอาณาจักร ประจําที่เลือกต้ังที่ ........................... คือ 
  (๑)  .................................................................. 
  (๒)  .................................................................. 

ส.ส./ส.ว. ๑๓/๑ 



 

 

 

 
ทะเบียนเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

ประจําสถานเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ......................... 
 

ลําดับ 
ที่ 

เลข 
ประจําตัว 
ประชาชน 

ช่ือตัว 
- 

ช่ือสกุล 
อายุ 

มีช่ืออยู่ใน รายการเพิกถอนสิทธิ 
วันที่ 

พ้นจากการ 
ถูกเพิกถอน

สิทธิ 

เขตเลือกตั้งที่ 
(กรณีเลือกตั้ง ส.ส.) 

จังหวัด 

โดยคําพิพากษาของศาล/โดย 
มติคณะกรรมการ         

การเลือกตั้ง 
(ให้ระบุหมายเลขคดีแดงหรือ

ครั้งที่ของมติ กกต.) 

ระยะเวลาที่ 
ถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

ข้อมูล ณ วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

ส.ส./ส.ว. ๑๔/๑ 



 

 

 

 
ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ................... 

เร่ือง การเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
-------------------- 

  ด้วย เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ/่อุปทูต ณ ................................. ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังว่ามีบุคคลซึ่งมีถ่ินที่อยู่ ณ เมือง .............................. ประเทศ .......................... น้ี ถูกศาล
พิพากษาถึงที่สุดและหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังดังมีรายช่ือ  ดังน้ี 
  (กรณีเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 

ลําดับ 
ท่ี 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ชื่อ - สกุล อาย ุ
มีชื่ออยู่ใน 

เขตเลือกต้ังท่ี 
จังหวัด 

คําพิพากษา   
หมายเลขคดีแดง/  
มติ กกต.คร้ังท่ี 

วันท่ีพ้นจากการ 
ถูกเพิกถอนสิทธิ 

 
 
 
 

       
 
 
 

  (กรณีเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา) 

ลําดับ 
ท่ี 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ชื่อ - สกุล อาย ุ
มีชื่ออยู่ใน 

เขตเลือกต้ังจังหวัด 

คําพิพากษา  
หมายเลขคดีแดง/   
มติ กกต.คร้ังท่ี 

วันท่ีพ้นจากการ 
ถูกเพิกถอนสิทธิ 

 
 
 
 

      

บุคคลดังกล่าวข้างต้นจงึต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

ส.ส./ส.ว. ๑๕/๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เร่ือง รายชื่อพรรคการเมืองท่ียื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
-------------------- 

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้กําหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองย่ืนบัญชีรายช่ือ 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง ต้ังแต่วันที่ .... 
เดือน ....................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ .... เดือน ....................... พ.ศ. .... น้ัน 
  บัดน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกต้ังดังกล่าวแล้ว 
  ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  ๒ )  พ .ศ .  ๒๕๕๔  จึ งประกาศรายช่ือพรรคการเมืองที่ ย่ืนบัญชีรายช่ือผู้ สมัครรับเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือดังน้ี 

หมายเลขประจําพรรค
การเมือง 

ชื่อพรรคการเมือง ภาพเคร่ืองหมาย 
พรรคการเมือง 

   
   
   
   

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

(ลงช่ือ)    ................................................ 
              (................................................) 
             ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

 

ส.ส. ๒๒/บช ๑ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เร่ือง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

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

  ตามที่พรรค............................... ได้ย่ืนบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง น้ัน 

  บัดน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองน้ีแล้ว 

  ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ ดังน้ี 
 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเหตุ 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    
๑๐    

 

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

     (ลงช่ือ) .............................................. 
                (...........................................) 

                                                ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๒/บช ๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เร่ือง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

(เพ่ิมเติม) 
-------------------- 

  ตามที่พรรค............................... ได้ย่ืนบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศรายช่ือ 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของพรรค ...................... แล้ว น้ัน 

  บัดน้ี คําสั่งศาลฎีกาได้มีคดีหมายเลขดําที่......./......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../.......... 
วันที่ .... เดือน .................. พ.ศ. .... ให้ .............................................. เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศให้ ......................................................... เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือเพิ่มเติม 

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

(ลงช่ือ) ............................................ 
          (...........................................) 

           ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

ส.ส. ๒๒/บช ๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังท่ี ...... จังหวัด .................... 
เร่ือง การรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 

(เพ่ิมเติม) 
-------------------- 

  ด้วย ................................................................... อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขที่ ................ 
ตรอก/ซอย .................. ถนน ................... หมู่ที่ ..... ตําบล/เทศบาล .................... อําเภอ................. จังหวัด 
................................ ผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรค .............................. ได้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังที่ ....... จังหวัด ................................  
  บัดน้ี ศาลฎีกาได้มีคําสั่งคดีหมายเลขดําที่......./.......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../.......... 
วันที่ .... เดือน .................. พ.ศ. .... แจ้งผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังให้รับสมัคร 
.............................................................. เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 
................... จังหวัด ....................  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง พรรคการเมืองที่สังกัด และ 
หมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังน้ี 
 

 

          (ช่ือ) ...........................................… 
              สังกัดพรรค ..................................... 

          หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 

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

                    (ลงช่ือ)......................................... 
                   (........................................) 

   ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ ..... 
                  จังหวัด ................................. 

(เลขอารบิค) 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 

ขนาด ๘.๕x๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

 

ส.ส. ๒๒/๑ 



 

 

 

 

 

 

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง จังหวัด .................... 
เร่ือง  การรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 

(เพ่ิมเติม) 
------------------------------ 

 

  ด้วย (นาย/นางสาว/นาง/ยศ ................................................................................. อายุ ...... ปี 
อยู่บ้านเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ..................... หมู่ที่ ...... ตําบล/เทศบาล ............ 
อําเภอ .......................................... จังหวัด ............................... ได้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกต้ัง
จังหวัด ...................... 

  บัดน้ี ศาลฎีกาได้มีคําสั่ง ที่ ........../............... วันที่ .... เดือน ..................................... พ.ศ. ....
แจ้งผู้อํานวยการการเลอืกต้ังประจําเขตเลอืกต้ังใหร้ับสมคัร……………………………………………………………………….. 

เป็นผู้สมัครรบัเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกต้ังจงัหวัด ...................... 

  อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๒๑ ประกอบมาตรา  ๓๗ และมาตรา  ๓๙  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง และหมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนน ดังน้ี 
 
 

       (ช่ือ) ............................................... 
 
           หมายเลขประจําตัวผูส้มัคร 
              
                   .................................................... 

  
      ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน ............................. พ.ศ. .... 
 
          (ลงช่ือ) ............................................ 
                          (...........................................) 
                                                                           ผู้อํานวยการการเลอืกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง 
                  จังหวัด ................................. 

ส.ว. ๒๒/๓ 

(เลขอารบิค) 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



 

 

 

ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ................... 
เร่ือง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 

จังหวัด ........................... เขตเลือกต้ังท่ี ........................... 
-------------------- 

  ด้วย เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ....... ................... ........ ได้รับแจ้งจาก 
คณะกรรมการการเลือกต้ังเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ดังน้ี 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

หมายเลข : หมายเลข : หมายเลข : 
พรรค : พรรค : พรรค : 
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ : 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

หมายเลข : หมายเลข : หมายเลข : 
พรรค : พรรค : พรรค : 
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ : 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

หมายเลข : หมายเลข : หมายเลข : 
พรรค : พรรค : พรรค : 
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ : 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
    ประกาศ  ณ  วันที่ …. เดือน ………........... พ.ศ. …. 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

                ตําแหน่ง  ..................................... 

ส.ส./ส.ว. ๒๔/๑ 

(กรณีเลือกต้ัง ส.ส.) 



 

 

 
ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ................... 

เร่ือง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 
จังหวัด ........................... 

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

  ด้วย เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ……...................... ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ดังน้ี 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

หมายเลข : หมายเลข : หมายเลข : 
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ : 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

หมายเลข : หมายเลข : หมายเลข : 
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ : 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

หมายเลข : หมายเลข : หมายเลข : 
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ : 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

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

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

                ตําแหน่ง  ..................................... 
 

ส.ส./ส.ว. ๒๔/๑ 

(กรณีเลือกต้ัง ส.ว.) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ป้ายสําหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร 

ที่เลือกตั้ง .................... สถานที่ลงคะแนน คือ .................... ลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... 

(ลงช่ือ) ................................. ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้ง 

         (...............................) 
(ลงช่ือ) ................................. กรรมการประจําที่เลือกตั้ง 

         (...............................) 
(ลงช่ือ) ................................. กรรมการประจําที่เลือกตั้ง 

         (...............................) 
(ลงช่ือ) ................................. กรรมการประจําที่เลือกตั้ง 

         (...............................) 
(ลงช่ือ) ................................. กรรมการประจําที่เลือกตั้ง 

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

ส.ส./ส.ว. ๒๕/๑ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําท่ีเลือกต้ังท่ี ..................... 
สถานท่ีลงคะแนน คือ ..................... 

เร่ือง จํานวนบัตรเลือกต้ัง 
-------------------- 

 ตามที่ เอกอั คร ร าชทูต /กงสุ ล ใหญ่  ณ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ไ ด้กํ าหนดให้  (ระบุ สถานที่ )              
เป็นสถานที่ลงคะแนน น้ัน 
 คณะกรรมการประจําที่เลือกต้ัง ได้รับบัตรเลือกต้ัง ดังน้ี 
 (กรณีเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 
 ๑. บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จํานวน .......... บัตร 
 ๒. บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ จํานวน .......... บัตร 
   (  )  ได้ตรวจสอบนับบัตรเลือกต้ังดังกล่าวแล้วพบว่าบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ถูกต้องครบถ้วน 
   (  )  จํานวนไม่ถูกต้อง คือ 
      (  )  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ังขาดไป 
         จํานวน .......... บัตร 
      (  )  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือขาดไป 
         จํานวน .......... บัตร 
      (  )  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ังเกินมา 
         จํานวน .......... บัตร 
      (  )  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือเกินมา 
         จํานวน .......... บัตร 
 (กรณีเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา) 
 บัตรเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา จํานวน .......... บัตร 
   (  )  ได้ตรวจสอบนับบัตรดังกล่าวแล้วพบว่าถูกต้องครบถ้วน 
   (  )  จํานวนไม่ถูกต้อง คือ 
      (  )  บัตรเลือกต้ังขาดไป จํานวน .......... บัตร 
      (  )  บัตรเลือกต้ังเกินมา จํานวน .......... บัตร 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   ประกาศ  ณ  วันที่ .... เดือน ........................ พ.ศ. .... 

        (ลงช่ือ)  .......................... 
                                                                  (.........................) 
           ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 

ส.ส./ส.ว. ๒๖/๑ 



 

 

 

 
รายงานการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร 

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

  ตามที่ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ............................ กําหนดให้    (ระบุสถานที่) 
เป็นสถานที่ลงคะแนนได้เปิดการลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
นอกราชอาณาจักรต้ังแต่เวลา .......... น. ของวันที่ .... เดือน ....................... พ.ศ. .... เป็นต้นมาแล้ว น้ัน 

  คณะกรรมการประจําทีเ่ลอืกต้ังขอรายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังน้ี 
   ๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรเลือกต้ังก่อนการลงคะแนน 
   วันน้ี เวลา ............ น. คณะกรรมการประจําทีเ่ลือกต้ังได้ทําการเปิดหีบบัตรเลือกต้ังเพื่อแสดง
ให้เห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกต้ังเปล่าและได้ปิดหีบบัตรเลือกต้ังใส่กุญแจประจําครั่งทับรูกุญแจหรืออุปกรณ์อื่น
แทนกุญแจต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๒ คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
                 (ลงช่ือ) ........................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
                                       (..........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ)  ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
  (.........................)   (.........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําทีเ่ลือกต้ัง (ลงช่ือ)  ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
  (.........................)   (.........................) 
 (ลงช่ือ) ............................ ผู้มสีิทธิเลือกต้ัง (ลงช่ือ)  ............................ ผู้มสีิทธิเลือกต้ัง 
  (.........................)   (.........................) 
  ๒. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการลงคะแนน 
  ระหว่างการลงคะแนนมเีหตุการณ์ที่ต้องบันทกึ ดังน้ี .................................................. 
................................................................................................................................................................ 
  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
                 (ลงช่ือ) ........................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
                                       (.........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง   
  (.........................)  (.........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง   
  (.........................)  (.........................) 
 

ส.ส./ส.ว. ๒๗/๑ 



 

 

 
(ใบต่อ) 
- ๒ - 

  ๓. บันทึกคําวินิจฉัยกรณีมีการทักท้วงการแสดงตนใช้สิทธเิลือกต้ัง 
  ผู้แสดงตนใช้สิทธิเลือกต้ังไม่ใช่เป็นผู้มีช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร  
(ส.ส./ส.ว. ๑๑/๑) ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
                 (ลงช่ือ) ........................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
                                      (..........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง   
  (.........................)  (.........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง   
  (.........................)  (.........................) 

  ๔. บันทึกถ้อยคําของผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ียืนยันว่าตนมีสิทธิท่ีจะลงคะแนนได้ 
   ในวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... เวลา .......... น. นาย/นาง/นางสาว ................................................. 
อยู่บา้นเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก ...................... ซอย ............................. ถนน .................................... ตําบล/แขวง 
.......................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .......................... แจ้งว่าประสงค์จะลงคะแนน ณ ในที่
เลือกต้ังแห่งน้ี แต่กรรมการประจําที่เลือกต้ังได้ตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรแล้ว  
(ส.ส./ส.ว. ๑๑/๑) ไม่ปรากฏช่ือบุคคลดังกล่าว และได้แจ้งแล้วว่า “ไม่มีสิทธิลงคะแนน” แต่บุคคลน้ีได้ยืนยันว่าตนมี
สิทธิที่จะลงคะแนนได้โดยได้แจ้งว่า 
    ได้ย่ืนคําร้องต่อ .................... และ ................... ได้มีคําสั่งให้เพิ่มช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังนอกราชอาณาจักร (ส.ส./ส.ว. ๑๑/๑) แล้ว พร้อมได้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วยแล้ว 
  คณะกรรมการประจําทีเ่ลอืกต้ังได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว จงึมีคําวินิจฉัยดังน้ี 
    อนุญาตให้เพิ่มช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร (ส.ส./ส.ว.๑๑/๑) และให้
ลงคะแนนได้ 
    ไม่อนุญาตให้เพิ่มช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร (ส.ส./ส.ว.๑๑/๑) และไม่ให้
ลงคะแนน 
                 (ลงช่ือ) ........................... ผู้ประสงค์จะลงคะแนน 
                                         (..........................) 
                 (ลงช่ือ) ........................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
                                         (..........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง   
  (.........................)  (.........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง   
  (.........................)  (.........................) 
 

ส.ส./ส.ว. ๒๗/๑ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําท่ีเลือกต้ังท่ี ..................... 
สถานท่ีลงคะแนน คือ ..................... 

เร่ือง รายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกต้ังเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน 
-------------------- 

 ตามที่ เลือก ต้ังที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ซึ่ งกําหนดให้ (ระบุสถานที่ )  เป็นสถานที่ล งคะแนน 
ได้ประกาศจํานวนบัตรเลือกต้ัง และได้เปิดการลงคะแนนเลือกต้ัง ต้ังแต่เวลา .. . .. .. . ..  น.  ของวันน้ี 
เป็นต้นมาแล้ว น้ัน 
 บัดน้ี การลงคะแนนเลือกต้ังได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 
 (กรณีเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 
 ๑. ที่เลือกต้ังแห่งน้ีได้รับบัตรเลือกต้ัง 
   (๑.๑) บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
       จํานวน .......... บัตร 
   (๑.๒)  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ 
       จํานวน .......... บัตร 
 ๒. มีผู้มาแสดงตนขอรับบตัรเลือกต้ัง จํานวน .......... คน 
 ๓. มีบัตรเลือกต้ังที่เหลือ 
   (๓.๑)  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
       จํานวน .......... บัตร 
   (๓.๒)  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ 
       จํานวน .......... บัตร 
 (กรณีเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา) 
 ๑. ที่เลือกต้ังแห่งน้ีได้รับบัตรเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา จํานวน .......... บัตร 
 ๒. มีผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกต้ัง จํานวน .......... คน 
 ๓. มีบัตรเลือกต้ังที่เหลือ จํานวน .......... บัตร 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   ประกาศ  ณ  วันที่ .... เดือน ........................ พ.ศ. .... 

        (ลงช่ือ)  ................................... 
                                                                 (...................................) 
           ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 

ส.ส./ส.ว. ๒๘/๑ 



 

 

 

ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ .................... 

เร่ือง ผลการลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร 
-------------------- 

 ตามที่ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ..................... ได้กําหนดให้มีการลงคะแนนเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ในเขตรับผิดชอบของประเทศ .......................................... 
เมื่อวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... น้ัน 
 บัดน้ี การลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 
 ๑. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งปรากฏในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร (ส.ส./ส.ว. ๑๑/๑) 
จํานวน .......... คน (....................) 
 ๒. บัตรเลือกต้ังที่ได้รับมาทั้งหมด ดังน้ี 
   ๒.๑  บตัรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จํานวน .....บัตร 
   ๒.๒  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ จํานวน ..... บัตร 
 ๓. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกต้ัง เพื่อการลงคะแนน จํานวน .... คน 
 ๔. บัตรเลือกต้ังที่ชํารุดหรือใช้ลงคะแนนไม่ได้ทั้งหมด ดังน้ี 
   ๔.๑  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จํานวน .....บัตร 
   ๔.๒  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ จํานวน ..... บัตร 
 ๕. บัตรเลือกต้ังที่เหลือทั้งหมด ดังน้ี 
   ๕.๑  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จํานวน .....บัตร 
   ๕.๒  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ จํานวน ..... บัตร 
 ๖. จํานวนซองใส่บัตรเลือกต้ังจําแนกตามเขตเลือกต้ัง ดังน้ี 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด เขต 
เลือกต้ังท่ี 

จํานวนซองใส่บัตรเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. ๔๘) 

หมายเหตุ 

     
     
     

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

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

ส.ส./ส.ว. ๓๗/๑ 

(กรณีเลือกต้ัง ส.ส.) 



 

 

 
ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ .................... 

เร่ือง ผลการลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร 
-------------------- 

 ตามที่ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/อุปทูต ณ ..................... ได้กําหนดให้มีการลงคะแนนเลือกต้ัง
สมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร ในเขตรับผิดชอบของประเทศ .....................................................................
เมื่อวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... น้ัน 
 บัด น้ี การลงคะแนนเลือก ต้ังสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรดังกล่ าวไ ด้เสร็จสิ้นแล้ว 
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 
 ๑. จํานวนผู้มีสิท ธิเลือกต้ังซึ่ งปรากฏในบัญชีราย ช่ือผู้มีสิท ธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร  
(ส.ส./ส.ว. ๑๑/๑) .......... คน (....................) 
 ๒. จํานวนบัตรเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ..... บัตร 
 ๓. จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกต้ัง เพื่อการลงคะแนน .... คน 
 ๔. จํานวนบัตรเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาที่ชํารุดหรือใช้ลงคะแนนไม่ได้ ..... บัตร 
 ๕. จํานวนบัตรเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาที่เหลือ ..... บัตร 
 ๖. จํานวนซองใส่บัตรเลือกต้ังจําแนกตามเขตเลือกต้ัง ดังน้ี 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด เขต 
เลือกต้ังท่ี 

จํานวนซองใส่บัตรเลือกต้ัง 
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ๔๘) 

หมายเหตุ 

     
     
     

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

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

ส.ส./ส.ว. ๓๗/๑ 

(กรณีเลือกต้ัง ส.ว.) 



 

 

  

แบบคําร้อง 
ขอใช้สิทธิเลือกต้ัง/ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธเิลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 

และขอกลับมาใชส้ิทธิเลือกต้ังในประเทศไทย 

เลขที่………………….(สําหรับเจ้าหน้าที่)         เขียนที่……………….….………........................... 

๑. ข้อมูลของผู้ลงทะเบียน 
  นาย/นาง/นางสาว ............................................................. นามสกุล ................................................................... 
  MR. /MRS. /MISS................................................................ SURNAME  ...........................................................  
เพศ      ชาย      หญิง  เกิดวันที่ ................ เดือน ......................................... พ.ศ. ............ 
เลขประจําตัวประชาชน  ............................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง  ............................................................. 

๒. ท่ีอยู่ในประเทศไทย (ตามทะเบียนบ้าน) 
  บ้านเลขที่ ............. ช่ือหมู่บ้านหรือชุมชน .................................................  หมู่ที่ ............. 
ซอย............................... ถนน ................................... ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ................................ 
จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ .............................................................. 

๓. ท่ีอยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ 
  บ้านเลขที่ .............................................................. ถนน .......................................................................................... 
เมือง ................................................................................................ ประเทศ  ........................................................................................ 
รหัสไปรษณีย์ .................................... E-mail  ............................................................ โทรศัพท์ ................................................... 

๔.  ในการเลือกต้ังคร้ังน้ีข้าพเจ้ามีความประสงค์  ดังน้ี 
  ขอใช้สิทธิเลือกต้ัง ณ สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ ...................... ประเทศ ........................ 

 ขอเปลี่ ยนแปลงสถานที่ ใ ช้สิทธิ เลื อกต้ังนอกราชอาณาจั กร  โดยขอย้ายไปใช้สิ ทธิ  ณ 
สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ..................................... ประเทศ ....................................... 

 ขอกลับมาใช้สิทธิเลือกต้ังในประเทศไทย 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) ............................................. 
                (.............................................) 
         วันที่ .................................................. 

 
 

ส.ส./ส.ว. ๔๒/๑ 



 

 

 

(ตัวอย่างซองใส่บัตรเลือกต้ัง) 
 

ด้านหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านหลัง 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  เรียน  ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง 

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

    เขตเลือกต้ังท่ี...................................... 

    รหัสเขตเลือกต้ัง   

 

 

ส.ส./ส.ว. ๔๘ 
(กรณีเลือกต้ัง ส.ส.) 

 

 

  

แถบพลาสติกใส 

พ้ืนท่ีสําหรับพิมพ์ Barcode 

ช่องลงลายมือชื่อของกรรมการประจําที่เลือกตั้ง 



 

 

 

 (ตัวอย่างซองใส่บัตรเลือกต้ัง) 
 

ด้านหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านหลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  เรียน  ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง 

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

  รหัสเขตเลือกต้ัง   

ส.ส./ส.ว. ๔๘ 
(กรณีเลือกต้ัง ส.ว.) 

 

 

  

แถบพลาสติกใส 

พ้ืนท่ีสําหรับพิมพ์ Barcode 

ช่องลงลายมือชื่อของกรรมการประจําที่เลือกตั้ง 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัญชีจํานวนซองใส่บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร  

(กรณีเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 
เขตเลือกต้ังที่ ................ จงัหวัด ...................  
ซองใสบ่ัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน .......................... ซอง 

(กรณีเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา) 
เขตเลือกต้ังที่  (ใหร้ะบุเขตเลือกต้ังของการเลือกต้ัง ส.ส.)   เขตเลือกต้ังจงัหวัด ...................  
ซองใสบ่ัตรเลือกต้ังสมาชิกวุฒสิภา  จํานวน ............. ซอง 

ได้จัดการลงคะแนนเลือกต้ังทางไปรษณีย์ในประเทศ ............ ระหว่างวันที่ ..... เดือน ......... พ.ศ. .... 
ถึงวันที่ .... เดือน ..... พ.ศ. .... และ/หรือจัดการเลือกต้ัง ณ (สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่) 
ระหว่างวันที่ ..... เดือน ......... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน ......... พ.ศ. ....  

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 

 

ส.ส./ส.ว. ๔๙/๑ 



 

 

 

(ดา้นหนา้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เอกสารการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. (โปรดดาํเนินการทนัที) 

FROM 

  ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

TO 

  ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………..………………………………………..……

ส.ส./ส.ว. ๕๑/๑ 



 

 

(ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจน 
 ช่ือ /............................................................................................................ 
 NAME/....................................................................................................... 
 นามสกลุ /.................................................................................................. 
 SURNAME/................................................................................................ 
 
 
 ที่อยู่ปจัจบุัน / ADDRESS 
  ............................................................................................................ 
  ............................................................................................................ 
  ............................................................................................................ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ลงคะแนนเลือกต้ังแล้ว 
       
      ลงช่ือ ......................................... 
              (.......................................) 
      วันที่ ............................................... 
........................................................................................................................................... 
 เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
      ได้เปิดซองใส่เอกสาร (ส.ส./ส.ว. ๕๑/๑) และพบซองใส่บัตร

เลือกต้ัง (ส .ส ./ส .ว. ๔๘) ในสภาพผนึกเรียบร้อย จึงได้นําซองใส่บัตรเลือกต้ัง  
(ส .ส . /ส . ว .  ๔๘ )  ใ ส่ หี บ บั ต ร เ ลื อ ก ต้ั ง เ มื่ อ เ วล า  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
วันที่ ............................................................. 

       
       ลงช่ือ  ................................................ 
              (.......................................) 
      วนัท่ี ............................................... 

ส.ส./ส.ว. ๕๑/๑ 
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