
 

 

 
  

 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ประกอบมาตรา ๕ มาตรา ๑๐ (๒) มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙  และมาตรา ๒๐         

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
มาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙ 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 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 มาตรา๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๙ 

มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๒  แหงพระราชบัญญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งในคราวการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๘๖/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้วาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี ้
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา     

เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบ ประกาศ ขอกาํหนด คาํส่ัง และมติคณะกรรมการ             

การเลือกตั้งทีอ่อกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งที่แกไขเพ่ิมเติม  

 ขอ ๔ ในระเบยีบนี้  
 “เขตเลือกตั้ง” หมายความวา ทองทีท่ี่กําหนดเปนเขตเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง หรือแบบสัดสวน แลวแตกรณ ี

 “หนวยเลือกตั้ง” หมายความวา ทองถ่ินที่กําหนดใหทาํการลงคะแนนเลือกตั้ง 
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 “ที่เลือกตั้ง” หมายความวา สถานที่ที่กาํหนดใหทาํการลงคะแนนเลือกตั้ง       
และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กาํหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง 
 “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 “ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 “วันเลือกตั้ง” หมายความวา วันที่กําหนดใหเปนวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎกีา
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 “ผูอํานวยการทะเบียนกลาง” หมายความวา ผูอํานวยการทะเบียนกลางตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
 “นายทะเบียนอําเภอ” หมายความวา นายทะเบียนอําเภอตามกฎหมายวาดวย          

การทะเบียนราษฎร 

 “นายทะเบียนทองถ่ิน” หมายความวา นายทะเบียนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย        

การทะเบียนราษฎร 
 “ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 “นายอาํเภอ” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขต และปลัดอาํเภอผูเปนหัวหนา

ประจํากิ่งอาํเภอ 

 “จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
 “กลุมจังหวัด” หมายความวา กลุมจังหวดัตามทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศกาํหนดสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

 “อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิง่อําเภอ 

 “ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง 
 “ศาลากลางจงัหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
 “ที่วาการอาํเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขต และที่วาการกิง่อําเภอ 
 “เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา 
 “สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาวาการเมืองพัทยา 

 
หมวด ๑ 

เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตัง้ และที่เลือกตั้ง 
-----------------  

สวนที่ ๑ 
เขตเลือกตั้ง 

-----------------  
๑. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

 ขอ ๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ   

จํานวนเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัดสําหรับการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามที่รฐัธรรมนญู

กําหนดใหประชาชนทราบลวงหนา  



- ๓ - 

C:\Documents and Settings\user-ect\Desktop\ระเบียบ ลต. ส.ส\ระเบียบ ส.ส..doc 

 ขอ ๖ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   
และจํานวนเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัดสําหรับการเลอืกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งแลวให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดเสนอรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งเปนรายจังหวัด   

ตามจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งทีแ่ตละจังหวัดจะพึงมี ตามหลักเกณฑ

ดังน้ี 
 (๑) จังหวัดใดที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งไดไมเกินสามคน 

ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง 
 (๒) จังหวัดใดที่มีจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งเกินกวา
สามคน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดันัน้พิจารณาเสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้ง
ของจังหวดัตามที่บัญญัตไิวในรัฐธรรมนญู และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย        

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  
 โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดเสนอรปูแบบการแบงเขตตาม  

วรรคหนึ่งอยางนอยสามรูปแบบและใหมีแผนที่ รวมทั้งรายละเอียดพืน้ที่ที่ประกอบเปนเขต

เลือกตั้งแตละเขตเลือกตั้ง และจํานวนราษฎรในเขตเลอืกตั้ง 
 ขอ ๗ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดดาํเนินการตามขอ ๖     
เสร็จแลว ในวันถัดไปใหนําผลการพิจารณาเสนอความเห็นการแบงเขตเลือกตั้งของจังหวดั    

ทุกรูปแบบพรอมแผนทีแ่สดงรายละเอยีดตามขอ ๖ ประกาศใหประชาชนในจังหวัดทราบ     

โดยปดประกาศ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่วาการ
อําเภอ สํานักงานเทศบาล และประชาสมัพันธผานสื่อมวลชนตางๆ ในจังหวดัเพื่อเปดโอกาส  

ใหประชาชนในจังหวัดเสนอความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแบงเขตเลือกตั้งมายงั

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัด 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดอาจจดัใหมีการประชุมประชาชน         

ในจังหวดั เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะดวยก็ได 
 ขอ ๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจังหวัดนาํความคดิเหน็และขอเสนอแนะ   

ของประชาชนตามขอ ๗ ประกอบการพิจารณาเสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้งของจังหวัด       

อีกครั้งหน่ึง แลวใหเสนอผลการพิจารณาขอเสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้งของจังหวัดอยางนอย
สามรูปแบบตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ในวันถัดไป ซึ่งแตละรูปแบบประกอบดวย 
 (๑) รายละเอยีดเกี่ยวกับอําเภอหรือตาํบล หรอืเขตพื้นทีท่ี่อยูในเขตเลือกตั้งแตละเขต 
 (๒) จํานวนราษฎรของแตละเขตเลือกตั้ง และผลตางของจํานวนเฉลี่ยราษฎร    
ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคนในแตละเขตเลือกตั้งกับจํานวนเฉลี่ยราษฎรตอ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดนั้น 
 (๓) เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้ง 
 (๔) แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นทีท่ีป่ระกอบเปนเขตเลือกตั้งแตละเขต 
 ขอ ๙ เม่ือไดดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศการแบงเขตเลือกตั้ง ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งใหกระทํา

ไดเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในจังหวดั 
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 เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง

ทั่วไป ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต

เลือกตั้งทีแ่ตละจังหวัดจะพึงมี และจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของแตละจังหวดั    

ซึ่งจะตองมรีายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรอืเขตพื้นที่ที่อยูในเขตเลือกตั้งในคราวนัน้             

ตามแบบ ส.ส. ๑ โดยถือเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง เวนแตมี      

กรณีจาํเปนทีจ่ะตองมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง 
 ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตาํแหนงที่วางในระหวางอายุของสภา

ผูแทนราษฎร ใหใชเขตเลือกตั้งในคราวที่มีการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตัง้

ทั่วไปของตาํแหนงที่วางนั้น โดยมใิหนําการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งในระหวางอายขุองสภา

ผูแทนราษฎรตามวรรคหนึง่มาใชบังคับ 

 
๒. การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 
 

 ขอ ๑๐  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตัง้

แบบสัดสวนใหประชาชนไดทราบลวงหนาตามหลักเกณฑที่บัญญตัิไวในรฐัธรรมนูญ และ

พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐  
 เม่ือไดดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศการแบงเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนในราชกิจจานเุบกษา  

 ขอ ๑๑ เม่ือมีพระราชกฤษฎกีาใหมีการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการ

เลือกตั้งทั่วไป ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนในคราวนั้น 

ตามแบบ ส.ส. ๑/ส โดยถือเขตเลือกตั้งทีมี่การประกาศกําหนดไวตามขอ ๑๐ 

 
สวนที่ ๒ 

หนวยเลือกตัง้ 
--------------- 

 

 ขอ ๑๒ เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร       

ในเขตเลือกตัง้ใดแลว ใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินจัดทํารางประกาศกาํหนด

หนวยเลือกตัง้ ใหแกคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํเขตเลอืกตัง้หรือผูทีค่ณะกรรมการ       

การเลอืกตัง้ประจาํเขตเลือกตั้งมอบหมาย เพ่ือพิจารณาประกาศกาํหนดหนวยเลือกตั้งทีจ่ะพึงมี 

ในเขตเลือกตัง้น้ันไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใชแบบ ส.ส. ๒ จํานวนแปดชุด ในกรณีจําเปนอาจใหจัดทาํแผนทีสั่งเขปแสดง

เขตของหนวยเลือกตั้งดวยกไ็ด 
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 การปดประกาศตามวรรคหนึ่งใหดาํเนินการ ดังน้ี 

 ชุดทีห่น่ึง  มอบใหผูวาราชการจังหวัด ปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด 

 ชุดที่สอง  มอบใหนายอาํเภอ ปดประกาศไว ณ ที่วาการอาํเภอเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่

อยูในอําเภอนัน้ 
 ชุดที่สาม  มอบใหหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินปดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาล 

และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเฉพาะหนวยเลอืกตั้งที่อยูในเขตการปกครองทองถ่ินนั้น 

 ชุดที่ส่ี  มอบใหผูใหญบาน หรือผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือ

ปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา ปดประกาศไว ณ ที่ทาํการผูใหญบานเฉพาะหนวยเลือกตัง้ที่

อยูในเขตหมูบาน หรือปดประกาศไว ณ เขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควรเฉพาะหนวยเลือกตัง้ที่

อยูในเขตชุมชนนั้น 

 ชุดทีห่า  มอบใหผูอาํนวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลดัเทศบาล หรอื

ปลัดเมืองพัทยา หรือปลัดองคการบรหิารสวนตําบล ปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณ

ใกลเคียงกับทีเ่ลือกตั้งเฉพาะของแตละหนวยเลือกตั้ง 

 ชุดทีห่ก  มอบใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง เก็บสํารองไวปด

ประกาศ ณ ทีเ่ลือกตั้งแทนของเดิมที่ชาํรดุหรอืสูญหาย  
 ชุดที่เจด็  สงใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวดั 
 ชุดทีแ่ปด  ใหสํานักทะเบียนอําเภอ หรอืสํานักทะเบียนทองถ่ิน เก็บรักษาไวเปน

หลักฐาน 

 ขอ ๑๓ ในการกําหนดหนวยเลือกตั้งทีจ่ะพึงมีในแตละเขตเลือกตั้งตามขอ ๑๒ ให

คํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใชสิทธิเลือกตั้งของราษฎร ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
 (๑)  ใหใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยเลือกตั้ง เวนแตในกรณทีี่มีผูมีสิทธิ

เลือกตั้งจํานวนนอยจะรวมหมูบานทีต่ิดกันตั้งแตสองหมูบานขึ้นไปเปนหนวยเลือกตั้งเดียวกัน  

ก็ได สําหรับในเขตเทศบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตชมุชนหนาแนนอาจกําหนด   

ใหใชเขตชมุขน แนวถนน ตรอก ซอย คลอง หรือแมนํ้า เปนเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได และ 

 (๒)  ใหถือเกณฑจาํนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยละแปดรอยคนเปนประมาณ      

แตถาเห็นวาไมเปนการสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตั้ง           

อาจกาํหนดจาํนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งมากกวาจํานวนดังกลาวก็ได หรือจะกําหนดหนวยเลือกตั้ง

เพ่ิมขึ้นโดยใหมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอยกวาจาํนวนดังกลาวก็ได 

 ขอ ๑๔ หากมคีวามจาํเปนจะตองเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้งกใ็หกระทาํได

โดยประกาศตามแบบ ส.ส. ๓ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน พรอมทั้งจดัทาํแผนที่สังเขป

แสดงเขตของหนวยเลือกตัง้ดวย เวนแตในกรณีเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อคัคภีัย เหตุสุดวิสัย 

หรือเหตุจาํเปนอยางอื่น จะประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งนอยกวา

สิบวันก็ได เม่ือประกาศเปลีย่นแปลงแลวใหปดประกาศและแผนที่ดังกลาวไว ณ ที่เดียวกับ

ประกาศกาํหนดหนวยเลือกตั้งตามขอ ๑๒ แลวสงประกาศพรอมแผนที่ดังกลาวไปยัง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดโดยดวน 
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 ขอ ๑๕ การกาํหนดหมายเลขหนวยเลือกตั้งของแตละเขตเลือกตั้ง ใหกําหนด

หมายเลขหนวยเลือกตั้งแยกเปนรายเทศบาลหรือรายตําบล โดยใชหมายเลขเรียงตั้งแต

หมายเลข ๑ ตามลําดับจนครบทุกหนวยเลือกตั้งในแตละเทศบาลหรือตําบล แลวแตกรณ ี
 ในกรณีเทศบาลใดแบงพ้ืนที่ปกครองออกเปนแขวง ใหกําหนดหมายเลขของหนวย

เลือกตั้งเปนรายแขวง 
 

สวนที่ ๓ 
ท่ีเลือกตั้ง 

--------------- 
๑. ท่ีเลือกตั้งของหนวยเลอืกตั้ง 

 

 ขอ ๑๖ ใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินจดัทํารางกําหนดที่เลือกตั้งของ

หนวยเลือกตั้งเพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งหรือผูทีค่ณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งมอบหมายประกาศกาํหนดที่เลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งตาม   

แบบ ส.ส. ๒ ไมนอยกวายีสิ่บวันกอนวันเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งตองเปนสถานที่ซึ่งประชาชนเขาออก

ไดงาย มีความสะดวกเหมาะสมและมีขนาดพอสมควรทีจ่ะทาํการเลือกตั้งไดสะดวกและ       

ควรตั้งอยูในยานกลางของหนวยเลือกตั้ง เพ่ือใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิทธิเลือกตั้งและตรวจดู 

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไดงาย 

 การเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งใหกระทาํกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน เวนแตกรณี

เกิดเหตุจลาจล อุทกภยั อัคคีภยั เหตุสุดวสัิย หรือเหตุจาํเปนอยางอื่น จะประกาศเปลี่ยนแปลง

กอนวันเลือกตั้งนอยกวาสิบวันก็ได และใหนําความในขอ ๑๒ เกี่ยวกับการปดประกาศมาใช

บังคับกับการประกาศกาํหนดทีเ่ลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่เลอืกตัง้โดยอนุโลม กรณีการ

เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งเน่ืองจากเกิดเหตจุลาจล อทุกภยั อคัคีภยั เหตุสุดวิสัย หรือเหตจุาํเปนอยาง

อื่น ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํเขตเลือกตั้งประกาศตามแบบ ส.ส. ๔ 
 ขอ ๑๗ คูหาลงคะแนนสําหรบัที่เลือกตั้งหน่ึงใหมีจาํนวนสามคหูาเปนอยางนอย 
 ขอ ๑๘ กอนวันเลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งมอบหมายดาํเนินการจัดใหมีการจดัหาวัสดุ

อุปกรณการเลือกตั้ง ตลอดจนการจัดภายในบริเวณที่เลือกตั้งตามตัวอยางแผนผังที่เลือกตั้ง 

ทายระเบียบนี้ อยางใดอยางหน่ึง หรืออาจปรับแผนผงัที่เลือกตั้งไดตามสภาพพื้นที่ของ          

ที่เลือกตั้งก็ได 

 ขอ ๑๙ ในวันเลือกตั้งใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดใหมีปายหรือ

เครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง 

 ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดใหมีปายบอกที่เลือกตั้ง          

โดยอยางนอยตองมีขอความ ดังน้ี 
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 “ ที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่ .......... ตําบล/แขวง......เทศบาล .......................... 

อําเภอ....................................... ของเขตเลือกตั้งที่ ............... จังหวัด ........................................ 

สถานที่เลือกตั้ง                  (ระบุสถานที่)                    .” 
 ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดทําปายบอกทางชี้ไปยังที่เลือกตั้ง 

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
 ขอ ๒๒ ในระหวางเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งใหมีการเชิญธงชาติขึน้บริเวณ

ดานหนาของที่เลือกตั้งเชนเดียวกับสถานที่ราชการ และเมื่อเสร็จการเลือกตั้งแลวใหเชิญธงชาติลง 

 

๒. ท่ีเลือกตั้งกลาง 

 

 ขอ ๒๓ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวนั ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

เขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งมอบหมายประกาศกาํหนดที่

เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตัง้ตามแบบ ส.ส. ๕ อยางนอยหนึ่งแหง สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้ง     

ตามมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหนําความใน หมวด ๑ สวนที่ ๓       

ที่เลือกตั้ง ๑. ที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตัง้ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัประกาศกําหนดที่เลือกตั้งกลาง

นอกเขตจังหวดั ตามแบบ ส.ส. ๕/ก อยางนอยหนึ่งแหง สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖  

และมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวเปนการลวงหนา สําหรับการเลือกตั้ง

ทั่วไปอันมใิชเปนการเลือกตัง้ใหมหรือการเลือกตัง้แทนตาํแหนงที่วาง และใหนําความในหมวด ๑ 

เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตัง้ และที่เลือกตั้ง สวนที่ ๓ ที่เลือกตั้ง ๑. ที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตัง้ 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณจีําเปนคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวดัอาจประกาศเปลี่ยนแปลงที่

เลอืกตั้งกลางนอกเขตจังหวดัได แตตองประกาศเปลี่ยนแปลงกอนวันเลือกตั้งทั่วไปไมนอยกวา

สิบหาวัน 

 
หมวด ๒ 

เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 
---------------- 

   
  ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั มีหนาที่กํากับควบคุมดแูลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งในการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทน

ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหเปนไปดวยความ

เรียบรอยสจุรติและเทีย่งธรรม โดยถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ใหควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกตัง้
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙ (๖) ประกอบมาตรา ๑๐ (๑) แหง

พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
สวนที่ ๑ 

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้ง และ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  
-----------------  

 
 ขอ ๒๖ การแตงตั้ง วิธีปฏิบัติหนาที่ และการพนจากตาํแหนง ของผูอํานวยการ การ

เลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง ใหเปนไปตาม

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งและ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
สวนที่ ๒ 

ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง 
-----------------  

  
 ขอ ๒๗ ใหผูอาํนวยการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา

เสนอชื่อเจาหนาที่ของรัฐ ยกเวนขาราชการการเมือง เพ่ือ  
 (๑)  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการ   

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย พิจารณาแตงตั้งเปนผูอํานวยการประจาํหนวย

เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๖ หนวยเลือกตัง้ละหนึ่งคน และประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง

ตามแบบ ส.ส. ๙ แหงละหนึ่งคน  
 (๒)  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้งเปนผูอํานวยการ              

ประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ตามแบบ ส.ส. ๙/ก แหงละหนึง่คน  

 ขอ ๒๘ ใหผูอาํนวยการประจําหนวยเลือกตั้ง และผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้ง

กลางในเขตเลือกตั้งหรือทีเ่ลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดั มีอํานาจและหนาที่ดังน้ี 

 (๑)  อํานวยความสะดวกและใหคาํแนะนําในการตรวจสอบเอกสาร และการ

ปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ หรือคณะกรรมการประจาํที่เลือกตั้งกลาง

ในเขตเลือกตัง้ หรือคณะกรรมการประจาํที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดแลวแตกรณี             

เพ่ือใหดําเนินการเลือกตั้งไดดวยความเรยีบรอย 
 (๒)  ปฏิบัติตามคาํส่ังหรือที่ไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัด คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้ง 

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดั ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง หรอื         

ผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

 (๓)   แตงตั้งบุคคลใหปฏิบัตหินาที่เปนผูชวยเหลือในการปฏบัิติหนาทีข่องตนเองได 
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 ใหผูอาํนวยการประจาํหนวยเลือกตั้ง ผูอาํนวยการประจําที่เลือกตั้งกลางใน      

เขตเลือกตั้งหรือผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด พนจากตําแหนงพรอมกับ

กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือ

กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวัด 

 ขอ ๒๙ กอนวันลงคะแนนเลือกตั้งไมนอยกวาหาวันหรือในวันลงคะแนนเลือกตั้ง 

หากผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง ผูอาํนวยการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

หรือผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดัผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือการ

ปฏิบัติหนาทีน้ั่นอาจกอใหเกิดความเสียหาย ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง

หรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งมอบหมาย หรอืคณะกรรมการ           

การเลือกตั้งประจําจังหวดั แลวแตกรณี ส่ังใหผูน้ันพนจากตาํแหนง และแตงตั้งบุคคลอื่นทํา

หนาที่แทนทนัที 
 

สวนที่ ๓ 
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

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

 ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งมอบหมาย แตงตั้งคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้ตามมาตรา 
๑๖ (๒) และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามแบบ ส.ส. ๖ แลว

ใหปดประกาศ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งน้ัน และปดประกาศ          
ณ ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง พรอมทั้งแจงใหผูไดรับการแตงตั้งทราบโดยเร็ว ตามแบบ ส.ส. ๘ 

 คณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งพนจากตาํแหนงเม่ือไดสงมอบหีบบัตรเลือกตั้ง

และวัสดุอุปกรณในการเลือกตั้งแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งหรือผูที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งมอบหมายเสร็จเรยีบรอยแลว 
 ขอ ๓๑ กอนวันเลือกตั้งถากรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งผูใดซึ่งคณะกรรมการ    
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศแตงตั้งไวแลว ตอมาผูน้ันเปนผูขาดคณุสมบัติหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งหรือผูทีค่ณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ันเปน

กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจนครบเกาคน 
 ขอ ๓๒ ในวันเลือกตั้ง ถาถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งแลวมีกรรมการประจาํ
หนวยเลือกตัง้มาปฏิบัติหนาที่ไมถึงเกาคน ใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้ที่อยูใน

ขณะนั้นแตงตัง้ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลอืกตั้งน้ันเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจนครบเกา

คน แตถาไมมีกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งเลย ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งแตงตัง้บุคคลอื่นเปนกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้ง เพ่ือปฏิบัติหนาที่ในหนวยเลือกตั้ง 
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 หากไมสามารถแตงตั้งบุคคลอื่นมาปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการประจาํหนวย

เลือกตั้งไดตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งหรือผูที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งมอบหมายประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง   

ของหนวยเลือกตั้งน้ัน ตามแบบ ส.ส. ๓๗ และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณา

ส่ังใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม ตามมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ  

วาดวยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชกิวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  

 ขอ ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตองมีกรรมการประจาํ

หนวยเลือกตัง้มาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่มีอยูในที่

เลือกตั้ง ณ ขณะนั้น แตตองไมนอยกวาหาคนจึงจะเปนองคประชุม และใหประธานกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งเปนประธานที่ประชุม ถาประธานกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งไมมา
ปฏิบัติหนาทีห่รือมาแตไมอาจปฏิบัตหินาที่ได ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ที่เหลืออยู

เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งใหเปนไปตามเสียงขางมาก  
ถาจํานวนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
  

สวนที่ ๔ 
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

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

 ขอ ๓๔ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรอืผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติจดัใหมีเจาหนาที่รกัษาความปลอดภยัประจําที่เลือกตัง้ของหนวยเลอืกตั้ง       
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดั อยางนอยที่เลอืกตั้งละ    

หน่ึงคน 
 ในกรณจีําเปนตามสภาพทีอ่าจมีผลตอความปลอดภยั คณะกรรมการการเลือกตัง้

ประจําเขตเลอืกตั้งหรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งมอบหมาย           

อาจแตงตั้งเจาหนาที่ของรฐัเปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลอืกตั้งของหนวย

เลือกตั้งไดตามความเหมาะสม 

 ขอ ๓๕ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรอืผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติแจงรายชื่อเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามขอ ๓๔ แกคณะกรรมการ       

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย  

เพ่ือพิจารณาประกาศแตงตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๖ 
 ขอ ๓๖ ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภยัตามขอ ๓๕ มีอํานาจหนาที ่ดังน้ี   

 (๑)  รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยบริเวณที่เลือกตั้ง หรือ    

บริเวณที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง หรอืบริเวณที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดั 

 (๒)  สนับสนุนการปฏิบัติหนาทีข่องผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง หรอื

ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง หรอืผูอํานวยการประจาํที่เลือกตั้งกลาง    
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นอกเขตจังหวดั และคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจาํที่เลือกตั้ง

กลางในเขตเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 

 ใหเจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยัพนจากหนาที่เม่ือคณะกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งไดสงมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวสัดุอุปกรณในการเลือกตั้งตามขอ ๑๕๗ แก

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งหรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งมอบหมายเรียบรอยแลว 
 

สวนที่ ๕ 
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจาํท่ีเลือกตั้งกลาง 

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

 ขอ ๓๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการ   

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจํา          

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๙ ไดแก ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลาง          

ในเขตเลือกตัง้ คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และเจาหนาทีร่กัษาความ

ปลอดภัย โดยใหนําความในหมวด ๒ เจาพนักงานผูดาํเนินการเลือกตั้ง สวนที่ ๒ ผูอํานวยการ

ประจําหนวยเลือกตั้ง สวนที่ ๓ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ และสวนที่ ๔ เจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย มาใชบังคับโดยอนโุลม  
 ในกรณคีณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการ     

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายอาจแตงตั้งเจาหนาที่เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่

ของคณะกรรมการประจําที่เลอืกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

 ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้งเจาพนักงาน

ผูดําเนินการเลือกตั้งประจาํที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ตามแบบ ส.ส. ๙/ก แตละชุด

ประกอบดวย ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด คณะกรรมการประจําที่

เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดั และเจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัย โดยใหนําความในหมวด ๒ 

เจาพนักงานผูดําเนินการเลอืกตั้ง สวนที่ ๒ ผูอํานวยการประจาํหนวยเลือกตั้ง สวนที่ ๓ 

คณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้ง และสวนที่ ๔ เจาหนาทีร่ักษาความปลอดภยั มาใชบังคับ

โดยอนุโลม  
 

สวนที่ ๖ 
การอบรมเจาพนักงานผูดาํเนินการเลอืกตั้ง 

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

 ขอ ๓๙ กอนวันเลือกตั้ง ใหมีการอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งใหเขาใจ
บทบาทและหนาที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด และคาํส่ังของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ดังน้ี 



- ๑๒ - 

C:\Documents and Settings\user-ect\Desktop\ระเบียบ ลต. ส.ส\ระเบียบ ส.ส..doc 

 (๑) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลอืกตั้งหรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งมอบหมายจดัใหมี   

การอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง และเจาพนักงานผูดําเนินการ

เลือกตั้งประจาํที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
 (๒) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

จังหวัด จัดอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวัด 

 ในกรณตีามวรรคหนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรอาจแตงตั้งบุคคล 

หรือคณะบคุคล เพ่ือชวยเหลือในการฝกอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งไดตามความ
เหมาะสม 
 

สวนที่ ๗ 
ตัวแทนพรรคการเมือง และการสังเกตการณการเลือกตั้ง  

---------------- 
 
 ขอ ๔๐ พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดประสงคจะสง

ตัวแทนไปประจํา ณ ที่เลือกตั้ง ที่เลือกตัง้กลางในเขตเลือกตั้ง หรือที่เลือกตั้งกลางนอกเขต

จังหวัด เพ่ือสังเกตการณการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ใหยื่นหนังสือแตงตั้ง

ตัวแทนของตนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจงัหวัด แลวแตกรณี กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน โดยใหแตงตัง้ไดทีเ่ลือกตั้ง           

ละหนึ่งคน ตามแบบ ส.ส. ๗ 
 ขอ ๔๑ ตัวแทนพรรคการเมอืงตองอยูในที่ซึ่งจดัไว ณ ที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางใน

เขตเลือกตั้งหรือที่เลือกตัง้กลางนอกเขตจงัหวัด ซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได โดยหาม

มิใหกลาวตอบโตผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง                            

ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง กรรมการประจาํที่เลือกตั้งกลางในเขต

เลือกตั้ง ผูอํานวยการประจาํที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด และกรรมการประจําที่เลือกตั้ง

กลางนอกเขตจังหวัด หรือระหวางกันเองโดยเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้ง 
 ตัวแทนพรรคการเมืองอาจทักทวงในเมื่อเหน็วากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง

ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ ในกรณีน้ีใหกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งบันทึก   

คําทักทวงไวในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลอืกตั้ง (ส.ส. ๒๕)  
 ถาตัวแทนพรรคการเมืองกระทาํการอันจะเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้งและ

กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และกรรมการ

ประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ถาไดตักเตือนแลวแตยังขดัขนื กรรมการประจําหนวย

เลือกตั้ง กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง

นอกเขตจังหวดัมีอํานาจสั่งใหตัวแทนพรรคการเมืองออกไปจากที่เลือกตั้ง และใหเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัยประจาํหนวยเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามคําส่ัง 
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หมวด ๓  
ผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชรีายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตัง้  

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

สวนที่ ๑  

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

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

 

   ขอ ๔๒ ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามบทบัญญตัิ

ของรัฐธรรมนญู 

   ขอ ๔๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไปใชสิทธิเลือกตั้ง

หรือไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอนัสมควรทีท่ําใหไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งได    

ยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญตั ิ

    
สวนที่ ๒ 

การแจงเหตท่ีุไมอาจไปใชสิทธิเลือกตัง้ 

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

๑. การแตงตัง้บุคคลรับแจงเหต ุ

 

   ขอ ๔๔ เม่ือมพีระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร          

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตัง้ดําเนินการ

จัดทาํคําส่ังแตงตั้งนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการ

ทะเบียนราษฎรเปนบุคคลรับแจงเหตุ ณ ที่วาการอาํเภอหรือสํานักงานเทศบาล ตามแบบ        

ส.ส. ๒๗ เพ่ือรับแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง และจัดสงประกาศใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดเทศบาล ปลดัองคการ

บริหารสวนตาํบล และผูใหญบาน แลวแตกรณี เพ่ือปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด        

ที่วาการอาํเภอ สํานักงานเทศบาล ทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน        

และเขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร 
 

๒. การแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

 

 ขอ ๔๕ ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    

ไดใหแจงเหตทุี่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๒๘ หรือทําเปนหนังสือ ซึ่งอยางนอย

ตองระบุหมายเลขประจําตวัประชาชนและที่อยูตามหลักฐานทะเบยีนบานใหชัดเจน พรอมทั้ง

แจงดวยวาไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดดวยเหตใุด ยื่นตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินที่ตนมชีื่ออยูในทะเบียนบานในเขตทองที่ไมนอยกวาเกาสิบวนันับถึงวันเลือกตั้งดวย
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ตนเองหรือทําเปนหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็

ได โดยตองแจงเหตภุายในเจ็ดวันกอนวันเลือกตั้งหรอืภายในเจ็ดวนันับแตวันเลือกตั้ง  

 กรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งใดมคีวามจําเปนตองแจงเหตุทีไ่มอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งกอน

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการแจงเหตุตามหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง     

โดยยื่นตอผูอาํนวยการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดที่อยูในพื้นที่แทน และเมื่อถึงระยะเวลาตาม

วรรคหนึ่งใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการรวบรวมเอกสารและหลักฐาน

ตางๆ สงใหแกนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินตามทีบุ่คคลผูน้ันมชีื่ออยูในทะเบียน

บานในเขตทองที่ไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งเพ่ือดําเนินการตอไป 

 กรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งดําเนนิการแจงเหตกุอนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งโดยยื่นตอ

นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินที่อยูในเขตพื้นที่ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือ       

นายทะเบียนทองถ่ินรับคาํรองไวเพ่ือพิจารณาเมื่อถึงกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 ขอ ๔๖ ในกรณีมีเหตตุามขอ ๔๗ การแจงเหตุทีท่าํใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง  

ตามขอ ๔๕ นอกจากบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว ใหบุคคลตอไปนี้เปน     

ผูแจงแทน  
 (๑)  ผูบังคับบัญชาตั้งแตชัน้ผูบังคับกองพันหรือเทยีบเทา มีหนาทีแ่จงแทนทหาร

ประจําการ ทหารกองประจาํการ ตํารวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือขาราชการซึ่ง

ไดรับคาํส่ังใหไปปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย

นอกที่ตั้งปกตทิี่ตนมภีูมิลําเนา 

 (๒)  หัวหนาสถานพยาบาล มีหนาทีแ่จงแทนผูเจ็บปวยและเขารับการรักษาตัวอยู

ในสถานพยาบาลแหงน้ัน 
 (๓)  หัวหนาสถานสงเคราะห มีหนาทีแ่จงแทนคนพิการหรือผูสูงอายุที่อยูในความ

ควบคุมดแูลและพักอาศัยในสถานที่แหงน้ัน 

 (๔)  หัวหนาสถานที่ของหนวยงานของรฐัที่มีหนาที่ตองควบคุมหรือดูแลบุคคลที่

ตองถูกควบคมุหรือดูแลและพักอาศัยในสถานที่แหงน้ัน มีหนาทีแ่จงแทนผูที่ถูกควบคุมหรอืดูแล

ดังกลาว 
 การแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหผูแจงดังกลาวแจงตอนายทะเบียนอําเภอและนาย

ทะเบียนทองถ่ินที่สถานที่แหงน้ันตั้งอยู  

 

๓. การพิจารณาการแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

 

 ขอ ๔๗ ใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินพิจารณาเหตุของการไมอาจ

ไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งจากแนวทาง ดังตอไปนี้ 

 (๑)   ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูน้ันมีกิจธุระจําเปนเรงดวนที่ตองเดนิทางไปพื้นทีห่างไกล

 (๒)   ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูน้ันเจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได

 (๓)   ผูมีสิทธิเลือกตั้งน้ันพิการหรือสูงอายแุละไมสามารถเดนิทางไปใชสิทธิ

เลือกตั้งได 
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 (๔)   ผูมีสิทธิเลือกตั้งน้ันเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิไดแจงความ

ประสงคขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  

 (๕)   ผูมีสิทธิเลือกตั้งน้ันมีถ่ินที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร

 (๖)   เหตุสุดวิสัยอืน่หรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตัง้กําหนด 

 ขอ ๔๘ เม่ือนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินไดรับการแจงเหตุ           

ตามขอ ๔๕ และขอ ๔๖ และพิจารณาแลวเห็นวาเหตทุีแ่จงน้ันมิใชเหตุอันสมควรทีท่ําใหไมอาจ

ไปใชสิทธิเลือกตั้งไดตามขอ ๔๗ ใหแจงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งน้ันหรอืผูแจงตามขอ ๔๖ ทราบ

ภายในสามวนันับแตวันที่ไดรับแจงหรือไดรับแจงจากผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

แลวแตกรณี ตามแบบ ส.ส. ๒๘ 

 ขอ ๔๙ ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไดรับแจงตามขอ ๔๘ มีสิทธิยื่นอุทธรณการพิจารณา      

การแจงเหตุตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวดัภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง 

และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดพิจารณาคํารองใหแลวเสร็จภายในสามวัน    

นับแตวันที่ไดรับคํารอง  
 หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาเหตุที่ผูรองแจง

น้ันเปนเหตุอันสมควร ใหแจงไปยังนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ิน                   

ที่รับผดิชอบภายในสามวัน เพ่ือใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินดําเนินการ  

ตามขอ ๕๐ ตอไป แตถาพิจารณาแลวเหน็วาเหตทุี่ผูรองแจงน้ันมิใชเหตุอันสมควรใหรีบแจง    

ใหผูรองทราบภายในสามวนันับแตวันที่ไดรับแจง 
 

๔. การประกาศรายชื่อผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

และไมไดแจงเหตุอันสมควร 

หรือแจงเหตท่ีุไมอาจไปใชสิทธิเลือกตัง้แลว แตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร 
 

 ขอ ๕๐ เม่ือพนระยะเวลาการแจงเหตุตามขอ ๔๕ และนายทะเบียนอําเภอและนาย

ทะเบียนทองถ่ินไดพิจารณาเหตุอันสมควรทีท่ําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๔๗ แลว 

ใหจัดทํารายชือ่ผูแจงเหตุซึ่งเปนเหตุอันสมควรสงผูอาํนวยการทะเบียนกลางหรือผูที่

ผูอํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย 
 ขอ ๕๑ ภายในสามวันนับแตวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งหรอืผูที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งมอบหมาย มอบบัญชรีายชื่อ      

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ชุดทีค่ณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งใชตรวจสอบและหมายเหตุ 

การลงคะแนนของแตละหนวยเลือกตั้ง ตามขอ ๑๕๗ และใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ประจําจงัหวัดหรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดมอบหมาย จดัสงบัญชีรายชื่อ      

ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. ๑๐/ก) ชุดที่คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอก

เขตจังหวดัใชตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน ตามขอ ๑๘๓ ไปใหผูอาํนวยการทะเบียน

กลางหรือผูทีผู่อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย 
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 ขอ ๕๒ เม่ือผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือผูที่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง

มอบหมายไดรับเอกสารตามขอ ๕๐ และขอ ๕๑ แลว ใหดําเนินการจัดทาํบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือแจงเหตุไวแลวแต

เหตุน้ันไมใชเหตุอันสมควร เปนรายตําบลหรือเทศบาลแลวแตกรณใีนแตละเขตเลือกตั้งตาม

แบบ ส.ส. ๒๙ จํานวนสี่ชุด ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง และใหดําเนินการ 

ดังน้ี 
 (๑)   ชุดทีห่น่ึง มอบใหนายอําเภอปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ 

 (๒)  ชุดที่สอง มอบใหปลัดเทศบาลหรือปลดัองคการบรหิารสวนตําบลปด

ประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาลหรือที่ทาํการองคการบริหารสวนตาํบล เฉพาะผูมีสิทธิ

เลือกตั้งที่อยูในเขตเทศบาลหรือตาํบลนั้น 
 (๓)  ชุดที่สาม มอบใหผูใหญบาน หรือผูอาํนวยการเขตของกรุงเทพมหานครหรือ

ปลัดเทศบาลปดประกาศไว ณ ที่ทาํการผูใหญบานเฉพาะผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูในเขตหมูบาน

หรือปดประกาศไว ณ เขตชมุชนหนาแนนที่เห็นสมควรเฉพาะผูมีสิทธิเลือกตั้งทีอ่ยูในเขตชุมชน

น้ัน 
 (๔)  ชุดที่ส่ี สําหรบัคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวดัเก็บรักษาไว       

เปนหลกัฐาน  
 เม่ือผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือผูที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย       

ไดดําเนินการจัดทาํบัญชี (ส.ส. ๒๙) ตามวรรคหนึ่งแลว ใหสงมอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

(ส.ส. ๑๐) ชุดทีค่ณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งใชตรวจสอบและหมายเหตกุารลงคะแนน

ตามขอ ๕๑ คนืแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัด เพ่ือเก็บรักษาไวเปนหลักฐานตอไป 

 ขอ ๕๓ ในกรณีที่ปรากฏวาบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและ

ไมแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือแจงเหตุไวแลวแตเหตุน้ันไมใชเหตุอันสมควรตามขอ ๕๒ 

มีความผดิพลาดคลาดเคลือ่นจากขอเท็จจริง ใหผูมีสวนไดเสียยื่นคํารอง พรอมหลกัฐานตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัด  
 เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดไดรับคาํรองแลวใหตรวจสอบบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ชุดที่ไดรับคืนจากผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือ                 

ผูที่ผูอาํนวยการทะเบียนกลางมอบหมาย ตามขอ ๕๒ วรรคสอง และตรวจสอบจากตนขั้วบัตร

เลือกตั้งที่ใชในการลงคะแนนเลือกตั้งวาผูมีสิทธิเลือกตั้งน้ันไดไปใชสิทธิเลือกตั้งจริงหรือไม 

หรือตรวจสอบหลักฐานที่ผูรองนํามาแสดงวาผูมีสิทธิเลือกตั้งไดไปใชสิทธิเลือกตัง้หรือไมไดไป

ใชสิทธิเลือกตัง้แตไดแจงเหตุความจําเปนซึ่งเปนเหตุอันสมควรตามขอ ๔๗ แลว โดยให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดพิจารณาดาํเนินการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน      

นับแตวันที่ไดรับคํารอง 

 ในกรณทีีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรวจสอบแลวพบวา ผูมีสิทธิ

เลือกตั้งไดไปใชสิทธิเลือกตัง้จริง ใหดาํเนินการแกไขโดยขีดฆาชื่อผูเสียสิทธิเลือกตัง้น้ันออกจาก

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

หรือแจงเหตุไวแลวแตเหตน้ัุนไมใชเหตุอนัสมควร ชุดที่ส่ี ตามขอ ๕๒ (๔) ซึ่งคณะกรรมการ 
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การเลือกตั้งประจําจังหวดัเก็บรักษาไว และแจงใหผูยื่นคํารองหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งน้ันทราบ 

พรอมทั้งแจงไปยังผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือผูทีผู่อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย 

เพ่ือใหดําเนินการแกไขในฐานขอมูลโดยเร็ว แตหากตรวจสอบแลวพบวาผูมีสิทธิเลือกตั้งน้ัน

ไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง ใหแจงผูยื่นคาํรองทราบโดยเร็ว 

 

สวนที่ ๓ 

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

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

 

 ขอ ๕๔ ใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินจัดทาํรางประกาศบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๑๐ จํานวนแปดชุด ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลอืกตั้งหรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งมอบหมายเพื่อพิจารณา

ประกาศบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ใหแลวเสร็จกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน 

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ตามวรรคหนึง่ ใหจดัทาํเปนรายหนวยเลอืกตั้ง        

โดยเรยีงตามลําดับเลขหมายประจาํบานในแตละหนวยเลือกตั้ง สําหรับหนวยเลือกตั้งซึ่งอยู    

ในเขตเทศบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตชุมชนหนาแนน อาจแยกออกตามชื่อ    

ถนน ตรอก ซอย คลอง หรอืแมนํ้า โดยเรียงลําดับตัวอักษรและตามลําดับเลขหมายประจําบาน 

 ขอ ๕๕ บัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางนอยตองมีรายการ ดังน้ี 

 (๑)   ชื่อตัว - ชื่อสกุล 

 (๒)   เลขประจําตัวประชาชน 
 (๓)  เพศ 

 (๔)   วัน เดือน ป เกิด 

 (๕)   ที่อยูตามหลักฐานทะเบียนบาน 

 บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ใหมีชือ่ตัว ชื่อสกุล ของผูพิมพและ           

ผูทานที่สามารถตรวจสอบได 

 ขอ ๕๖ ใหประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้ง หรือกรรมการ       

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งมอบหมาย      

ลงลายมือชื่อแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งในประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) 

 ขอ ๕๗ บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) แตละชุด ใหคณะกรรมการ      

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งดําเนินการ ดังน้ี 

 (๑)   ชุดทีห่น่ึง มอบใหผูวาราชการจังหวัดปดประกาศไว ณ ศาลากลางจงัหวัด 

 (๒)   ชุดที่สอง มอบใหนายอําเภอปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ เฉพาะ      

หนวยเลือกตัง้ที่อยูในเขตอาํเภอนั้น 
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 (๓)   ชุดที่สาม มอบใหปลัดเทศบาลและปลัดองคการบรหิารสวนตําบลปด

ประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาล และทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบล เฉพาะหนวยเลือกตัง้

ที่อยูในเขตทองที่น้ัน 

 (๔)   ชุดที่ส่ี มอบใหผูใหญบาน หรือผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานครหรือ

ปลัดเทศบาลปดประกาศไว ณ ที่ทาํการผูใหญบานเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขตหมูบาน 

หรือปดประกาศไว ณ เขตชมุชนหนาแนนที่เห็นสมควรเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขตชุมชน

น้ัน 

 (๕)   ชุดทีห่า มอบใหผูใหญบาน หรือผูอาํนวยการเขตของกรุงเทพมหานคร     

หรือปลัดเทศบาลปดประกาศไว ณ ที่เลอืกตั้งหรือบริเวณใกลเคยีงกบัที่เลือกตั้งเฉพาะของ     

แตละหนวยเลือกตั้ง 

 (๖)   ชุดทีห่ก สําหรับนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินใชแกไขปรับปรุง

ใหถูกตองไมวาจะเปนการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ หรือยายที่อยู และใหเก็บไวเปนหลักฐาน 

 (๗)  ชุดที่เจด็ถึงชุดทีแ่ปด มอบใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ิน

ปรับปรุงใหตรงกับชุดที่หก และสงมอบใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งหรือผูที่

คณะกรรมการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้มอบหมาย เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ 

เพ่ือมอบใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการประจาํหนวย

เลือกตั้งไวใชสําหรับการตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนหนึ่งชดุ (ชุดที่เจด็) และสํารองใน

วันเลือกตั้งอีกหน่ึงชุด (ชุดทีแ่ปด) สําหรับปดหนาที่เลือกตั้งแทนชุดทีห่า และใหเกบ็กลับคืน 

เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน 

 ขอ ๕๘ กรณมีีพรรคการเมอืงใดหรือผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดตองการบัญชรีายชื่อ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งประกาศไว ใหพรรคการเมือง

หรือผูสมัครรบัเลือกตั้งน้ันขอคัดสําเนาจากนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ิน      

โดยเสียคาใชจายเองตามวธีิการทีผู่อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 ขอ ๕๙ ใหนายอําเภอหรือปลัดเทศบาลทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลอืกตั้งแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลอืกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจาบาน

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน ตามแบบ ส.ส. ๑๑ 
 

สวนที่ ๔  

การเพิ่มชือ่ การถอนชือ่ 

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

๑. การเพิ่มชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชรีายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตัง้ 

 

 ขอ ๖๐ กรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวา ตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียน

บานของตนไมมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ของหนวยเลือกตั้งที่ตน

หรือผูน้ันสมควรมีชื่อเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งน้ัน ใหนําสําเนาทะเบียนบานและ

บัตรประจาํตวัประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกใหมายื่นคํารอง                  
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ตามแบบ ส.ส. ๑๒ ตอนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ิน ซึ่งทําการแทน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งทีห่นวยเลือกตั้งน้ันตั้งอยูในเขตรับผิดชอบ       

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน  

 เม่ือนายทะเบยีนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินไดรับคํารองและหลกัฐานแลว 

หากพิจารณาเห็นวาผูยื่นคาํรองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหเพ่ิมชื่อ     

ผูยื่นคาํรองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ดวยวิธี

พิมพชื่อเพิ่มเติมตอใบสุดทายของบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ของหนวยเลือกตั้งน้ัน 

พรอมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปกํากับไว 

 ในกรณีนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินพิจารณาแลวเหน็วาผูยื่น       

คํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ขอเพิ่มชื่อเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง ใหส่ังยกคาํรองเปน   

ลายลักษณอักษรพรอมทั้งแสดงเหตุผลและแจงใหผูยื่นคํารองทราบภายในสามวนันับแตวันที่ 

ไดรับคาํรอง 
 ขอ ๖๑ ในกรณีผูยื่นคํารองที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียน

ทองถ่ิน ตามขอ ๖๐ วรรคสาม แลวไมเห็นชอบดวย ผูยื่นคาํรองมสิีทธิยื่นคํารองตอศาลจังหวดัที่

ตนมีภูมิลําเนาอยูหรือตอศาลแพงสําหรบัผูที่มีภูมิลาํเนาอยูในกรุงเทพมหานครกอนวันเลือกตั้ง

ไมนอยกวาหาวัน เพ่ือขอใหศาลวินิจฉยัวาจะใหเพ่ิมชือ่ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลอืกตั้ง (ส.ส. 

๑๐) ตามที่ยืน่คํารองหรือไม โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดาํเนินกระบวนการ

พิจารณา 

 ขอ ๖๒ ในกรณีที่นายทะเบยีนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ิน ไดรับคําส่ังของศาล

ใหเพ่ิมชื่อบุคคลใดในบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใหดาํเนินการใหเปนไปตามนั้น ดวยวิธีพิมพ

ชื่อเพิ่มเติมเชนเดียวกับ ขอ ๖๐ วรรคสอง  
 

๒. การถอนชือ่ผูซึ่งไมมีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้ง 

 

 ขอ ๖๓ กรณผีูมีสิทธิเลือกตั้งใดเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐)    

ของหนวยเลือกตั้งมีผูซึ่งไมมีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งน้ันยื่นคาํรองขอถอนชือ่ 

ตามแบบ ส.ส. ๑๒ ผูไมมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) 

ตอนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ิน ซึ่งทาํการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลอืกตั้ง ทีห่นวยเลือกตั้งน้ันตั้งอยูในเขตรบัผิดชอบกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน 

 เม่ือนายทะเบยีนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินไดพิจารณาคํารองแลว เห็นวามี

หลักฐานพอเชื่อไดวาบคุคลดังกลาวเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง ใหส่ังถอนชื่อผูน้ันออกจากบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยใหดําเนินการขีดฆาชื่อออกจากบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง     

พรอมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปกํากับไว  

แลวใหแจงคาํส่ังใหผูยื่นคาํรองและเจาบานทราบ 

 ในกรณีนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินพิจารณาแลวเหน็วาผูมีชื่ออยู

ในบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหส่ังยกคาํรองพรอมทั้ง
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แสดงเหตผุลเปนลายลักษณอักษรและแจงคาํส่ังใหผูยืน่คํารองและเจาบานทราบภายในสามวนั

นับแตวันที่ไดรับคํารอง 

 ขอ ๖๔ ในกรณีผูยื่นคํารองหรือเจาบานที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนอําเภอและ 

นายทะเบียนทองถ่ิน ตามขอ ๖๓ แลวไมเห็นชอบดวย ผูยื่นคาํรองหรือเจาบานมีสิทธิยื่นคาํรอง

ตอศาลจังหวดัที่ตนมภีูมิลาํเนาอยู หรือตอศาลแพงสําหรับผูมีภูมิลาํเนาอยูในกรงุเทพมหานคร

กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาหาวัน เพ่ือขอใหศาลวินิจฉยัวาจะใหถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ            

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ตามที่ยื่นคาํรองหรือไม โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลใน      

การดาํเนินกระบวนพิจารณา 

 ขอ ๖๕ กรณทีี่เจาบานเห็นวาในบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู

ในทะเบียนบานของตนโดยที่บุคคลนั้นมิไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวจริง ใหเจาบานนํา

สําเนาทะเบียนบานไปแสดงเปนหลักฐานตอนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินกอน

วันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวันหรือนําหลักฐานดังกลาวไปแสดงตอคณะกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 

 เม่ือนายทะเบยีนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ิน หรือคณะกรรมการประจาํหนวย

เลือกตั้ง แลวแตกรณี พิจารณาแลวเหน็วาบุคคลนั้นมไิดมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวจริง      

ใหมีคําส่ังถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 ในการถอนชือ่ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหใชวิธีขดีฆาชื่อออก         

พรอมบันทึกสาเหตุของการถอนไวในชองหมายเหตแุละลงลายมือชื่อวันเดือนปกํากับไว 

 ในกรณทีีค่ณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมีคาํส่ังถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตัง้น้ัน ใหบันทกึการถอนชื่อไวในสมุดรายงานเหตุการณ

ประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) ดวย 
 ขอ ๖๖ ในกรณีที่นายทะเบยีนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินไดรับคําส่ังศาลให

ถอนชื่อบุคคลใดออกจากบญัชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหดาํเนินการตามนั้นดวยวธีิขีดฆาชื่อ

ออกเชนเดียวกับขอ ๖๕ วรรคสาม 

 

สวนที่ ๕ 

การเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง 

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

  

   ขอ ๖๗ ในกรณีทีศ่าลมคีําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดให

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

ไปขอคัดสําเนาคาํพิพากษาของศาลแลวรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 
   ขอ ๖๘ ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํส่ังใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบุคคล

ใด หรือในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับแจงคําพิพากษาถงึที่สุดใหเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของบุคคลใดแลว ใหจัดใหมีการบันทึกลงในทะเบียนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง       

ตามแบบ ส.ส. ๑๓ 
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   เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งไปให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งทราบทนัที 

   ขอ ๖๙ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดรับแจงรายชื่อบุคคลที่

ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ตามขอ ๖๘ วรรคสอง แลวให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งจัดทาํประกาศการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง       

ตามแบบ ส.ส. ๑๔ และจัดสงใหนายอําเภอและปลัดเทศบาลปดประกาศไว ณ ทีว่าการอําเภอ

หรือสํานักงานเทศบาลโดยเร็ว 
 ขอ ๗๐ กรณทีี่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งไดประกาศบัญชรีายชือ่

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ตามขอ ๕๗ แลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง

หรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งตรวจสอบวามีชือ่ของบุคคลทีถู่กเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) หรือไม หากมีใหขดีฆาชือ่บุคคล

ดังกลาวออกจากบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ทุกฉบับ โดยใหบันทึกสาเหตุไวในชอง

หมายเหตแุละลงลายมือชือ่ วันเดือนปกํากับไว 
 

หมวด ๔ 

การสมัครรับเลือกตั้ง 

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

สวนที่ ๑ 

การประกาศวันรบัสมัครเลือกตั้งและสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง 

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

 

 ขอ  ๗๑  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกาํหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย      

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามแบบ 

ส.ส. ๑๕ แลว ใหผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งประกาศการรับสมัครเลือกตั้ง           

และสถานที่รบัสมัครเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งใหประชาชนทราบ ตามแบบ ส.ส. ๑๖     

และจัดสงประกาศใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบรหิาร

สวนตําบลเพื่อปดประกาศดังกลาวไว ณ ศาลากลางจงัหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล 

และทีท่ําการองคการบรหิารสวนตําบล 

 ขอ  ๗๒ สถานทีร่บัสมัครเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรควรมีลักษณะเปนสถานที่

ที่มีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะจดัเปนสถานที่รับสมัครเลอืกตัง้ไดอยางสะดวก ตามขั้นตอน 

การรับสมคัรและตองมีลักษณะที่สามารถควบคุมดแูลการรกัษาความสงบเรยีบรอยได 
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 ขอ ๗๓ กอนวันรับสมัครเลือกตัง้ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง          

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดั ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง            

แลวแตกรณี จัดเตรยีมสถานที่รับสมัครเลือกตัง้ วัสดุอุปกรณ เครือ่งมือ เครื่องใชที่จาํเปนและ

อํานวยความสะดวกตอการรับสมัครเลือกตั้งไวใหพรอม และจัดภายในบริเวณทีร่บัสมัครเลือกตั้ง

รวมทั้งจัดทาํเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่รับสมัคร โดยทาํปายรอบบริเวณที่

กําหนดเพื่อใหการรับสมัครเลือกตั้งเปนไปดวยความเรยีบรอยเปดเผยและมิใหบุคคลที่มิได

เกี่ยวของกับการสมัครรับเลอืกตั้งตามกฎหมายเขาไปในบริเวณที่รับสมัครเลือกตั้งกําหนด 

กอใหเกดิความวุนวาย 

 

สวนที่ ๒ 
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ 

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

 

 ขอ ๗๔ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง

หรือแบบสัดสวนตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญ 

 ขอ ๗๕ บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใดไดเพียงพรรคการเมอืงเดียว และจะสมัครรับ

เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวนแบบใดแบบหนึ่งไดเพียงแบบเดียว และ            

สมัครรับเลือกตั้งไดเพียงเขตเลือกตั้งเดยีว 

 ขอ ๗๖ ในกรณีที่ผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งหรือคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง พบวามีการสมัครรับเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนตามขอ ๗๕ หามไมใหผูอาํนวยการ

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศบุคคลดังกลาวเปน

ผูสมัครรับเลือกตั้งตามขอ ๘๓ หรือขอ ๙๒ แลวแตกรณี 
 บุคคลผูซึ่งไมมีชื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในประกาศของผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลอืกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิยื่นคาํรองตอศาลฎีกา

ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศการรับสมัคร และใหดาํเนินการตามขอ ๘๓ หรือขอ ๙๓ 

แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 หากผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตรวจพบการฝาฝนตามวรรคหนึ่งภายหลังการประกาศการรับสมัครเลือกตั้งแลว ให

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคาํรองตอ     

ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยใหเพิกถอนการสมัครรบัเลือกตั้งของผูน้ัน และใหนําความใน    

ขอ ๘๔ หรือขอ ๙๔ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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สวนที่ ๓ 

การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

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

๑.  การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

 

 ขอ ๗๗ ใหผูสมัครของแตละพรรคการเมืองทีมี่สิทธิสมัครรบัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

ยื่นใบสมัครรบัเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๑๗ ดวยตนเองตอผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําเขต

เลือกตั้ง ณ สถานที่ทีผู่อํานวยการการเลอืกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งกําหนดภายในระยะเวลาการ

รับสมัคร ตามขอ ๗๑ โดยผูสมัครของแตละพรรคการเมืองทุกคนตามจาํนวนทีจ่ะพึงมีในเขต

เลือกตั้งน้ันจะตองยื่นใบสมคัรในคราวเดยีวกัน 

 การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึง่ ใหผูสมัครรบัเลือกตั้งยื่นพรอมกับ

หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองวาสงสมาชิกผูน้ันเขาสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ     

ส.ส. ๑๗/ก เงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละหาพันบาท รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด

กวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จาํนวนตามที่คณะกรรมการ      

การเลือกตั้งกาํหนด รวมทั้งหลักฐานและเอกสารการสมัคร ซึ่งรับรองความถูกตองดังตอไปนี ้

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคล           

ซึ่งไมตองมีบัตรประจาํตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชสําเนาบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทาง

ราชการที่มีรปูถายสามารถแสดงตนได 
 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
 (๓) ใบรับรองแพทย 
 (๔) สําเนาหลักฐานอื่นที่ผูสมัครนํามาแสดงวาตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและ

ไมมีลักษณะตองหามมใิหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

 ขอ ๗๘ เม่ือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ไดรับใบสมัครรับเลือกตั้ง

ของผูสมัครของพรรคการเมืองใดแลว ใหตรวจสอบเบื้องตนวาการลงรายการในใบสมัคร 

คาธรรมเนียมการสมคัร และหลักฐานการสมัครถูกตองครบถวนหรือไม ถาเห็นวาไมถูกตอง

ครบถวนใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้แจงการไมรบัใบสมัครแลวตรวจสอบใบ

สมัครรับเลือกตั้ง คาธรรมเนียมการสมคัร และหลักฐานการสมคัรของผูสมัครของพรรค

การเมืองในลําดับถัดไป 

 กรณีผูอาํนวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ไดตรวจสอบวาหลกัฐานถูกตอง

ครบถวน ใหสอบถอยคํายืนยันวาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แลวลงบันทึกการรับสมัครไว

เปนหลักฐาน พรอมทั้งออกใบรับใบสมัครรบัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต

เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๑๘ แกผูสมัครรบัเลือกตั้งโดยเรียงตามลําดบัการยื่นใบสมัครตามขอ 

๗๗ แลวใหดาํเนินการตรวจสอบใบสมัครรับเลือกตั้ง คาธรรมเนียมการสมคัรและหลักฐานการ

สมัครของผูสมัครของพรรคการเมืองในลําดับถัดไป 
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 ขอ ๗๙ เม่ือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ไดออกใบรับแกผูสมัครรับ

เลือกตั้งใดแลว หามมิใหผูสมัครนั้นถอนการสมัครรับเลอืกตั้ง และหามมิใหผูสมัครนั้นยื่น     

ใบสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ันหรอืเขตเลือกตั้งอื่นอีก โดยใหคาธรรมเนียมการสมคัร   

รับเลือกตั้งตกเปนของกองทนุเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

 ขอ ๘๐ เม่ือเสร็จส้ินกําหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบ

แบงเขตเลือกตั้งในแตละวัน ใหผูอาํนวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแจงผลการสมัครรบั

เลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพ่ือรายงานผลการสมัครรับเลือกตั้ง 

ตามแบบ ส.ส. ๒๑ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทราบเปนประจําทกุวัน และเมื่อพนระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตามขอ ๗๑ แลวใหรายงาน

สรุปผลการรบัสมัครตามแบบ ส.ส. ๒๑/ก ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งเพ่ือ

รายงานผลการสมัครรับเลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดและคณะกรรมการ

การเลือกตั้งทราบทันท ี

 

๒. การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ 

 

 ขอ  ๘๑ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ตรวจสอบหลักฐาน        

การสมคัร คณุสมบัติของผูสมัคร และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม   

ใหเสร็จส้ินภายในเจ็ดวนันบัแตวันปดการรับสมัคร หากตรวจสอบแลวปรากฏวา ผูสมัครใดมี

คุณสมบัติไมถูกตองหรือมลีักษณะตองหามตามขอ ๗๔ ใหแจงการไมรับสมัครใหผูสมัครรับ

เลือกตั้งทราบโดยเร็ว ตามแบบ ส.ส. ๑๙ แลวแตกรณ ี

 การสอบสวนคุณสมบัติของผูสมัครตามวรรคหนึ่ง หากผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลอืกตั้ง มีเหตุอนัควรสงสัยหลักฐานการสมัครของผูสมัครใด ใหแจงหนวยงาน        

ที่ออกหลักฐานดังกลาว เพ่ือยืนยันรับรองความถูกตอง 

 ขอ ๘๒ เม่ือดําเนินการตามขอ ๘๑ แลวใหผูอาํนวยการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งประกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งไวโดยเปดเผย 

ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอาํเภอ สํานักงานเทศบาล ทีท่ําการองคการบรหิารสวนตําบล    

ที่ทาํการผูใหญบานและที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคยีงกับที่เลือกตั้งในเขตเลือกตัง้ที่ผูน้ันสมัคร 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งใหมีชือ่ตัวและชื่อสกลุผูสมัคร รูปถายผูสมัคร พรรคการเมืองที่

สังกัดและหมายเลขประจาํตัวผูสมัครที่จะใชลงคะแนน ตามแบบ ส.ส. ๒๒ 
 ขอ ๘๓ บุคคลใดไมมีชื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในประกาศของผูอํานวยการ          

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตามขอ ๘๒ ใหบุคคลนัน้มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลฎกีาภายใน   

เจด็วันนับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลอืกตั้ง โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล  

ในการดําเนินกระบวนพิจารณา 
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 เม่ือผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งไดรับแจงคําส่ังของศาลฎีกาแลว  

ถาศาลฎีกามคีําส่ังใหรับสมัครบคุคลดงักลาว ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง

ดําเนินการประกาศชือ่ผูน้ันตามขอ ๘๑ (ส.ส. ๒๒/๓) พรอมทั้งแจงการรับสมัครใหผูน้ันทราบ 

แตถาศาลฎกีามีคาํส่ังไมไหรับสมัครบคุคลดังกลาว ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งแจงคาํส่ังของศาลฎกีาใหผูน้ันทราบดวย 

 ขอ ๘๔ กอนวันเลือกตั้ง ถาปรากฏหลกัฐานวาผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใหผูอาํนวยการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งดําเนนิการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว ถาเห็นวาผูสมัครผูน้ันขาดคณุสมบัตหิรือมีลักษณะ

ตองหามมใิหใชสิทธิสมัครรบัเลือกตั้ง ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย              

ใหเพิกถอนการสมัครรับเลอืกตั้งของผูน้ัน 

 เม่ือผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งไดรับแจงคําส่ังของศาลฎีกาแลว  

ถาศาลฎีกามคีําส่ังใหเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผูน้ัน ใหผูอาํนวยการการเลือกตั้งประจาํ

เขตเลือกตั้งดาํเนินการถอนชื่อผูน้ันออกจากประกาศตามขอ ๘๒ (ส.ส. ๒๐) และแจงคําส่ังของ

ศาลฎีกาใหผูน้ันทราบดวย 

 เม่ือถึงวันเลือกตั้ง ถาปรากฏวาศาลฎีกายังไมมีคาํวินิจฉัยคํารองตามที่ผูอาํนวยการ

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งยื่น ใหถือวาประกาศการรับสมัครของผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลอืกตั้งยังมีผลอยู 

 

๓. การใหหมายเลขที่จะใชในการลงคะแนน 

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

 

 ขอ ๘๕ ในกรณกีารเลือกตั้งทั่วไป ใหผูสมัครรับเลือกตัง้ไดรับหมายเลขประจาํตัว

ผูสมัครเรยีงตามลําดับกอนหลังการยื่นใบสมัครตามลาํดับเลขทีใ่บรบัใบสมัครตามขอ ๗๘    

โดยใหผูสมัครพรรคการเมืองเดยีวกันไดหมายเลขประจาํตัวผูสมัครเรยีงตามลาํดับตอเนื่องกันไป 

 

สวนที่ ๔  

การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

๑. การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

 

 ขอ  ๘๖ ในการสมคัรรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน        

ใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคการเมืองเปนหนังสือ       

ตามแบบ ส.ส. ๑๗/ข ยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครที่พรรคการเมืองจดัทาํขึ้นในแตละเขตเลือกตั้ง 

ตามแบบ ส.ส. ๑๗/ค ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวันเวลาและสถานที่ทีค่ณะกรรมการ

การเลือกตั้งกาํหนดตามขอ ๗๑ พรอมทั้งหนังสือยินยอมของผูสมัครทุกคนตามแบบ ส.ส. ๑๗/ง 
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เงินคาธรรมเนียมการสมคัรคนละหาพันบาท หลักฐานการพิจารณารายชื่อผูสมัครของพรรค

การเมืองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก 

ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จาํนวนตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด พรอมทั้งหลักฐานและเอกสารของผูสมัครแตละคน

เชนเดียวกับขอ ๗๗  

 ขอ ๘๗ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง และ

หลักฐานการสมัครของผูสมัครทุกคนตามขอ ๘๖ ใหสอบสวนเบื้องตนวาพรรคการเมืองที่ยื่น

บัญชีรายชื่อเปนพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือไม 

ถาใชใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัคร คาธรรมเนียมการ

สมัครของผูสมัครในบัญชีรายชื่อ หากครบถวนถูกตองใหออกใบรับตามแบบ ส.ส. ๑๘/ส 
 ขอ ๘๘ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกใบรับใบสมคัรตามขอ ๘๗ ใหแก

พรรคการเมืองที่สงบัญชีรายชื่อผูสมัครรบัเลือกตั้งแบบสัดสวนแลว หามมใิหผูสมัครหรือ   

พรรคการเมืองนั้นถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้ง 

 ขอ ๘๙ เม่ือการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนสิ้นสุดลงให

คณะกรรมการการเลือกตั้งสงเงินคาธรรมเนียมการสมัครเขากองทนุเพื่อการพัฒนาพรรค

การเมือง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
 

๒. การตรวจสอบคุณสมบตัิ 

 

 ขอ ๙๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตัง้มอบหมาย

ตรวจสอบคณุสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนทุกคน วามคีุณสมบัตแิละไมมีลักษณะ

ตองหามตามขอ ๗๔ หรือไม ภายในสิบวันนับแตวันปดการสมคัร ถาเห็นวาถูกตองให

ดําเนินการตามขอ ๙๒ 

 ขอ ๙๑ ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร       

แบบสัดสวนแลว ปรากฏวาผูสมัครใดมคีณุสมบัติไมถูกตองหรือมีลกัษณะตองหามตามขอ ๗๔       

ใหแจงชือ่ของผูสมัครดังกลาวใหพรรคการเมืองที่ยื่นบญัชีรายชื่อทราบ ตามแบบ ส.ส. ๑๙/ส 

 ขอ ๙๒ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําประกาศรายชือ่พรรคการเมอืง 

หมายเลขประจําพรรคการเมือง รายชื่อผูสมัครแบบสัดสวนของแตละพรรคการเมอืง ตามแบบ 

ส.ส. ๒๒/ส๑ และ ส.ส. ๒๒/ส๒ สงไปยังผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งโดยเร็ว  

เพ่ือใหปดประกาศดงักลาวไว ณ ศาลากลางจังหวัด ทีว่าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล             

ที่ทาํการองคการบรหิารสวนตําบล ทีท่ําการผูใหญบาน และที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกลเคยีงกบั

ที่เลือกตั้ง 

 ขอ ๙๓ บุคคลใดไมมีชื่อเปนผูสมัครในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ตามขอ ๙๒ ใหผูน้ันยื่นคาํรองตอศาลฎีกาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวนัประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง และใหนําความในขอ ๘๓ มาใชโดยอนุโลม 
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 กรณทีี่ศาลฎกีามีคาํส่ังใหรบัสมัครบุคคลดังกลาว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดําเนินการประกาศชือ่ผูเปนผูสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๒๒/ส๓ 

 ขอ ๙๔ กอนวนัเลือกตั้ง ถาปรากฏวาผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนผูใดขาด

คุณสมบัตหิรอืมีลักษณะตองหามมใิหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดําเนินการสบืสวนโดยเร็ว และใหนําความในขอ ๘๔ มาใชโดยอนโุลม 

 กรณทีี่ศาลฎกีามีคาํส่ังใหเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผูใด ใหคณะกรรมการ

การเลือกตั้งดาํเนินการถอนชื่อผูน้ันออกจากประกาศ ตามแบบ ส.ส. ๒๐/ส 

 

๓. การใหหมายเลขประจาํพรรคการเมือง 

 

 ขอ ๙๕ ใหพรรคการเมืองทีส่งผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบ

สัดสวนไดรับหมายเลขทีจ่ะใชลงคะแนนเลือกตั้งแบบสดัสวนของพรรคการเมืองเรียงตามลําดบั

กอนหลังในการยื่นบัญชีรายชื่อ และใหมีหมายเลขเดียวกันทุกเขตเลอืกตั้งแบบสัดสวน 

  
สวนที่ ๕ 

การจับสลากเพื่อยื่นใบสมคัรรับเลือกตัง้ 

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

 

 ขอ ๙๖ ในกรณผีูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคการเมอืง     

หลายพรรคการเมืองยื่นใบสมัครรับเลอืกตัง้พรอมกันตามขอ ๗๗ วรรคสอง ใหผูอาํนวยการ          

การเลอืกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งจัดใหมีการประชุมผูสมัครของพรรคการเมืองนั้น เพ่ือตกลง

กําหนดลาํดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไมสามารถตกลงกันไดใหดําเนินการจับสลาก 

สองครั้ง ดังน้ี 

 การจับสลากครั้งหน่ึง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้เขียนชื่อ 

พรรคการเมืองที่ตองจับสลากบนสลากทีเ่หมือนกันแลวใสในภาชนะ ทําการเขยาภาชนะ       

ใหสลากคละกันเพื่อไมใหทราบวาเปนสลากของพรรคการเมืองใด แลวใหผูอาํนวยการการ

เลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งเปนผูจับสลากชื่อพรรคการเมืองจากในภาชนะขึ้นมาทีละหนึ่งใบ        

ชื่อพรรคการเมืองใดที่ถูกจบัมาเปนลําดับแรกใหถือวาพรรคการเมืองนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลาก

เพ่ือยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกอน ชื่อพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเปนลําดับตอไป ใหถือวาพรรค

การเมืองนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเปนลําดับถัดไปตามลําดับจนครบ

ทุกพรรคการเมืองที่ยื่นสมคัรรับเลือกตั้งพรอมกัน 
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 การจับสลากครั้งที่สอง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเขียน

หมายเลขหนึง่จนถึงหมายเลขที่เทากับจํานวนพรรคการเมืองที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพรอมกัน 

บนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะทาํการเขยาภาชนะใหสลากคละกันเพื่อไมใหทราบวาเปน

สลากที่เขียนหมายเลขใด แลวใหผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งของพรรคการเมืองตามลาํดบั

ของผลการจับสลากตามวรรคสองทาํการจบัสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งจากภาชนะ   

พรรคการเมืองใดจับสลากไดหมายเลขใด ใหถือเปนหมายเลขลําดับในการยื่นบัญชรีายชื่อ

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น 

 ขอ ๙๗ ในกรณีพรรคการเมืองใดยื่นบัญชรีายชื่อผูสมัครรบัเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนพรอมกันตามขอ ๘๖ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

หรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจดัใหมีการประชุมหัวหนาพรรคการเมืองหรือ

กรรมการบรหิารพรรคการเมืองผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรคการเมืองนั้น 

เพ่ือตกลงกําหนดลําดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไมสามารถตกลงกันได                       

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งนําวิธีการจบัสลากตามขอ ๙๖ มาใชโดยอนุโลม 

 

สวนที่ ๖ 
การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง 

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

 

 ขอ ๙๘ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกาํหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงทีว่าง ตามแบบ ส.ส. ๑๕/ก ใหผูอาํนวยการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลอืกตั้งดําเนินการตามขอ ๗๑ 

 ขอ ๙๙ ใหผูสมัครรับเลือกตั้งของแตละพรรคการเมืองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอ

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ทีผู่อํานวยการการเลือกตัง้ประจําเขต

เลือกตั้งกําหนด ภายในกําหนดระยะเวลาการรับสมัครตามขอ ๙๘ 

 ขอ ๑๐๐ การยื่นใบสมัครรับเลอืกตั้ง การตรวจสอบหลักฐานการสมคัรและ          

การออกใบรบัใบสมัครสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง   

แทนตาํแหนงที่วาง ใหนําความในขอ ๗๗ ถึงขอ ๘๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๐๑ ใหนําความในขอ ๘๑ ถึงขอ ๘๔ มาใชบังคับกับการตรวจสอบสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง                  

แทนตาํแหนงที่วางโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๐๒ ใหผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงทีว่างไดรับ

หมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดบักอนหลังการยื่นใบสมัครตามใบรับใบสมัคร          

ที่ผูอาํนวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งออกให แตถามีผูสมัครมายื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

พรอมกันหลายคนและไมอาจตกลงกันได ใหใชวิธีการจับสลากระหวางผูสมัครที่มาพรอมกัน 

ตามขอ ๙๖ โดยอนุโลม 
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หมวด ๕ 

การดําเนินการเลือกตั้ง 
--------------- 

สวนที่ ๑ 
บัตรเลือกตั้ง 

--------------- 
 
 ขอ ๑๐๓ บัตรเลือกตั้งใหใชกระดาษที่มีขนาดกวางยาวตามความจาํเปน 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกาํหนดใหมีรหัส หรือเครื่องหมาย หรือขอความอืน่

ใดเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษในบัตรเลอืกตั้งโดยไมตองแจงลวงหนา เพ่ือปองกันการปลอมแปลงบตัร

เลือกตั้ง 

 บัตรเลือกตั้งมีสองประเภทซึง่มีแถบสีตางกันอยางชดัเจน ดังน้ี 

 (๑) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ซึ่งใชสําหรับ

ลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรบัเลือกตั้งเปนรายบคุคล  
 (๒) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ซึ่งใชสําหรับลงคะแนน

เลือกตั้งพรรคการเมือง 

 ขอ ๑๐๔ บัตรเลือกตัง้และตนขั้วบัตรเลือกตั้งใหเย็บเปนเลมๆ ละไมเกินหาสิบบตัร  

มีรอยปรุเพ่ือใหฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากตนขั้วบัตรเลอืกตั้งได และใหมีปกหนาและปกหลัง 

 ปกบัตรเลือกตั้งใหเปนไปตามตัวอยางทายระเบียบนี้โดยอนุโลม 

   ขอ ๑๐๕ ตนขัว้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้อยางนอย

ใหมีขอความวา “เลมที่ .......... เลขที่ .......... ลําดับที่ ..........” อยูดานบนของตนขั้วบัตร

เลือกตั้ง และมีที่ลงลายมือชื่อกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูทีจ่ายบัตรเลือกตั้งและมีที่สําหรบั

ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ เพ่ือเปนหลักฐานการรับบัตรเลือกตั้งและ

ใหมีที่สําหรับบันทึกลําดับที่ในบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลอืกตั้ง (ส.ส. ๑๐) 
   ขอ ๑๐๖ บัตรเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งมีขนาดกวาง 

ยาวตามความจําเปนและหมายเลขของผูสมัคร โดยมลีักษณะ ดังน้ี 
   (๑) บัตรเลือกตั้งเม่ือพับแลวดานหนามีแถบสอียูบริเวณขอบขวา ถัดไปทางซายมี

ตราครฑุและถัดลงไปมีขอความวา “บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้ง” 
   (๒) ดานในของบตัรเลือกตั้งอยางนอยใหมีชองไมประสงคลงคะแนน ชองทํา

เครื่องหมาย หมายเลขผูสมัคร และคาํอธิบายเกี่ยวกับการทําเครื่องหมาย  
   ขอ ๑๐๗ บัตรเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหเปนไปตาม

ตัวอยางทายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
   ขอ ๑๐๘ ตนขั้วบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนใหมีขอความ

เชนเดียวกับขอ ๑๐๕ 
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   ขอ ๑๐๙ บัตรเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนมีขนาดกวาง ยาว  

ตามความจาํเปนและหมายเลขประจําพรรคการเมือง โดยมีลักษณะ ดังน้ี 
   (๑)  บัตรเลือกตั้งเม่ือพับแลวดานหนามีแถบสอียูบริเวณขอบขวา ถัดไปทางซาย

ใหมีตราครุฑและถัดลงไปมีขอความวา “บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน” 
   (๒) ดานในของบตัรเลือกตั้งอยางนอยใหมีชองไมประสงคลงคะแนน ชองทํา

เครื่องหมาย หมายเลขพรรคการเมือง ชือ่พรรคการเมอืง และคาํอธิบายเกี่ยวกับการทํา

เครื่องหมาย  
   ขอ ๑๑๐ บัตรเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนใหเปนไปตามตัวอยาง

ทายระเบียบนี้โดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๒  

หีบบัตรเลือกตั้ง 
--------------- 

 
 ขอ ๑๑๑ หีบบัตรเลือกตั้งใหทาํดวยโลหะหรือวัสดุอื่น มีฝาดานบนและมีที่สําหรับใส

กุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ ดานหนาใหมีทีใ่สกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกญุแจและ     

วัสดุโปรงใสมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตั้งได และที่ฝาดานบนมีชองใสบัตรเลือกตั้ง 
 ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปใหมีหีบบัตรเลือกตั้งสองใบ 

สําหรับใสบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหน่ึงใบ และบัตรเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนหน่ึงใบ ซึ่งตองกําหนดสหีรือมีเครื่องหมายแสดงหีบบัตร

เลือกตั้งแตละใบไวใหแตกตางกัน เพ่ือใหทราบวาเปนหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ประเภทใด และแตละใบใหมีขนาดเพียงพอที่จะบรรจบัุตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

แบงเขตเลือกตั้ง หรือแบบสัดสวน แลวแตกรณี ของผูมีสิทธิเลือกตั้งแตละหนวยเลือกตั้ง และ

เม่ือใสกุญแจหรือวัสดุอื่นแทนกุญแจแลวถามิไดไขกุญแจออกหรอืทาํลายวัสดทุี่ใชแทนกุญแจจะ

ไมสามารถนําบัตรเลือกตั้งใสหรือออกจากหีบบัตรเลือกตั้งได 
 ในกรณีเปนการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งใหม          

ในการเลือกตัง้ทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง หีบบัตรเลอืกตั้งใหมีหน่ึงใบ      

สําหรับใสบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

 ดานในของหบีบัตรเลือกตัง้ใหกาํหนดรหัสหรือหมายเลขประจําหีบบัตรเลือกตั้ง 

เพ่ือปองกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง 

 หีบบัตรเลือกตั้งใหมีปายหรือขอความระบุหมายเลขของหนวยเลือกตั้ง ตําบล   

หรือเทศบาล อําเภอ เขตเลอืกตั้งและจงัหวัด 
 ในกรณจีําเปนหีบบัตรเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งใดไมเพียงพอที่จะบรรจุ          

บัตรเลือกตั้งไดทั้งหมด คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งอาจจะเพิ่มหีบบัตรเลือกตั้งขึ้น     

อีกหน่ึงใบหรอือาจใชส่ิงอื่นแทนหีบบัตรเลือกตั้งก็ได 

 หีบบัตรเลือกตั้งใหมีลักษณะตามแบบทายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
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 ขอ ๑๑๒ ในกรณทีี่มีเหตุสุดวิสัยเฉพาะทองที่ซึ่งไมสามารถจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให

มีลักษณะตามขอ ๑๑๑ ได ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งกําหนดสิ่งที่ใชแทน

หีบบัตรเลือกตั้งได 
 

สวนที่ ๓  
การดําเนินงานกอนวนัเลือกตั้ง 

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

   ขอ ๑๑๓ กอนวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ 

อยางนอยเขตเลือกตั้งละหนึ่งชุด ชุดละไมเกินหาคน เพ่ือทําหนาที่ในการเตรยีมงานการ

เลือกตั้งตามที่ไดรับมอบหมาย ประสานงาน และชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้ง โดยใหไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งกาํหนด และใหพนจากตําแหนงเม่ือเสร็จส้ินภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแตละครั้ง 
   ขอ ๑๑๔ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรอืผูที่ผูอาํนวยการการ

เลือกตั้งประจาํจังหวัดมอบหมายจัดเตรยีมหีบบัตรเลอืกตั้ง บัตรเลอืกตั้ง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง แบบพิมพที่ใชในการเลือกตั้งและอุปกรณการเลือกตั้งอื่นๆ ซึ่งจะใชในการเลือกตั้งของ

แตละหนวยเลือกตั้ง เพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งหรอืคณะอนุกรรมการ   

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตามขอ ๑๑๓ ดําเนินการตามขอ ๑๑๕ 

   ขอ ๑๑๕ กอนวันเลือกตั้งใหบุคคลหรือคณะบุคคลที่กรรมการการเลือกตั้งประจาํ

เขตเลือกตั้งแตงตั้งเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้ง เพ่ือเตรียมงานเลือกตั้งและดาํเนินการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบประกาศ

จํานวนบัตรเลอืกตั้งกอนการลงคะแนน (ส.ส. ๒๔)  สมุดรายงานเหตุการณประจาํหนวย

เลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน

เลือกตั้งแลว (ส.ส. ๒๖) แบบกรอกคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๐ และ ส.ส. ๓๐/ส) รายงานผลการ

นับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๑ และ ส.ส. ๓๑/ส) ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งประจํา

หนวยเลือกตัง้ (ส.ส. ๓๒ และ ส.ส. ๓๒/ส) ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 

(ส.ส. ๓๗) และอุปกรณการเลือกตั้งอื่นๆ แกคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้ของหนวย

เลือกตั้งที่อยูในเขตรับผิดชอบใหเสร็จเรยีบรอยกอนการเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยใหมี

เวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณตางๆ ที่ตองใช

ในการเลือกตัง้ 
   จํานวนบัตรเลอืกตั้ง แบบพิมพและอุปกรณตางๆ ทีต่องใชในการเลอืกตั้งตอง

พิจารณาและคํานวณดวยความรอบคอบใหมีจํานวนเพียงพอที่จะใชในการลงคะแนนเลือกตั้ง

และการนับคะแนนเลือกตั้งดวย 



- ๓๒ - 

C:\Documents and Settings\user-ect\Desktop\ระเบียบ ลต. ส.ส\ระเบียบ ส.ส..doc 

   ขอ ๑๑๖ ใหผูอํานวยการประจําหนวยเลอืกตั้ง คณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้ง

ไมนอยกวาหาคน และเจาหนาที่รักษาความปลอดภยัเปนผูรับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง 

แบบพิมพ และอุปกรณตางๆ ที่ตองใชในการเลือกตั้งจากคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง    

ประจําเขตเลอืกตั้ง 
   ขอ ๑๑๗ เม่ือไดตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณตางๆ 

ที่ใชในการเลือกตั้งถูกตองครบถวนแลว ใหกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งนําบัตรเลือกตั้ง

ทั้งหมด และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง แยกบรรจุลงในหีบบัตรเลอืกตั้ง โดยให

คณะอนุกรรมการประจําเขตเลือกตั้งและกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อของแตละ

คนภายในหีบบัตรเลือกตั้งที่ใดทีห่น่ึง แลวใหปดหีบบัตรเลือกตั้งใสกุญแจประจําครั่งทับรูกุญแจ

หรืออุปกรณอืน่แทนกุญแจและมัดหีบบัตรเลือกตั้งน้ันดวยเชือกผูกปมเชือกไวดานขางหีบบัตร

เลือกตั้งแลวประจําครั่งทับปมเชือก กรณีมีที่ปดชองใสบัตรเลือกตั้งใหปดชองใสบัตรเลือกตั้ง    

ใสกุญแจประจําครั่งทับรูกญุแจหรืออุปกรณอื่นแทนกญุแจดวย สําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงทีว่าง มิใหนําบญัชีรายชื่อบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง 

   ใหกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งนําหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ     

และอุปกรณตางๆ ไปเก็บรกัษาไวในที่ปลอดภัย 
 

สวนที่ ๔  
การดําเนินงานในวันเลือกตั้ง 

--------------- 
 
 ขอ ๑๑๘ ในวันเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งพรอมหีบบัตรเลือกตั้ง 

บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเลือกตั้ง และผูที่ไดรับคาํส่ังใหปฏิบัติ

หนาที่ในหนวยเลือกตั้งตองไปถึงที่เลือกตัง้เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ นาฬิกา 
   ขอ ๑๑๙ เม่ือถึงเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้ง    

เปดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด และจัดทาํประกาศ

รายการเกีย่วกับจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน (ส.ส. ๒๔) จํานวนสามชดุ เพ่ือ 
   (๑) ปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้ง จํานวนหนึ่งชดุ  
   (๒) สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง จาํนวนหนึ่งชุด  
   (๓) เก็บไวเปนหลักฐาน จาํนวนหนึ่งชุด 

 ขอ ๑๒๐ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตองจดัแบงหนาทีก่ันดงัตอไปนี้ 

 (๑) หนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในที่เลือกตั้ง ไดแก การจัดระเบียบและ

ควบคุมดแูลใหความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุหรือผูพิการที่มาแสดง

ตนใชสิทธิลงคะแนน เพ่ือใหการดาํเนินการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนระเบียบ 
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 (๒) หนาที่ตรวจบญัชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไดแก การตรวจสอบบัญชีรายชื่อ         

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง อานชื่อตัวและชื่อสกุล และการลงลายมือชื่อในบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

จดหมายเลขบัตรและชื่อหนวยงานของรฐัที่ออกบัตร และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ     

หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
 (๓)  หนาที่มอบบตัรเลือกตั้ง ไดแก การบันทึกหมายเลขลําดับทีใ่นบัญชีรายชื่อ    

ผูมีสิทธิเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง และจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลาย

น้ิวหัวแมมือขวาไวที่ตนขั้วบตัรเลือกตั้ง เสร็จแลวจึงฉกีบัตรเลือกตั้งตามรอยปรุออกจาก        

ตนขั้วบัตรเลอืกตั้งและพับบัตรเลือกตั้งกอนสงมอบใหผูมีสิทธิเลือกตั้งน้ันไปลงคะแนน 
 (๔) หนาที่ควบคุมคูหาลงคะแนน ไดแก การจัดระเบียบในการเขาไปลงคะแนน

ในคหูาลงคะแนนใหเปนไปดวยความเรยีบรอย สุจริตและเที่ยงธรรม 
 (๕) หนาที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง ไดแก การควบคุมดแูลหบีบัตรเลือกตัง้      

และอํานวยความสะดวกการหยอนบัตรเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่เหลือใหคอยสับเปลี่ยนชวยเหลือกรรมการประจาํ

หนวยเลือกตัง้ที่ปฏิบัติหนาที่อยู 
 ขอ ๑๒๑ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งอาจแบงบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใชตรวจสอบการใชสิทธิเลือกตัง้

และหมายเหตุการลงคะแนน และเมื่อปดลงคะแนนแลว ใหรวมบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ดังกลาวใหเปนชุดเดียวดังเดิม เพ่ือใหการตรวจสอบรายชื่อและสงบัตรเลือกตั้งรวดเร็วขึ้น 
 ขอ ๑๒๒ ใหเปดการลงคะแนนตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา  
 ขอ ๑๒๓ เม่ือถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งนําหีบ

บัตรเลือกตั้งมาแสดงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้งเห็นวาเปนหีบเปลา เสร็จแลวใหปด

หีบบัตรเลือกตั้งพรอมกับปดเทปกาวผนกึรอยตอภายนอกหีบบัตรเลือกตั้งและใสกุญแจหรือ

อุปกรณอื่นแทนกุญแจ เสรจ็แลวเปดชองใสบัตรเลือกตัง้และบันทึกการดาํเนินการดังกลาวใน 

สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) โดยใหกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 

ไมนอยกวาหาคน และผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองคนซึ่งอยูในที่เลือกตั้งในขณะนัน้ลงลายมือชื่อ

ในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลอืกตั้ง เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้งอยู ณ ที่เลือกตั้ง น้ัน 

 ขอ ๑๒๔ เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๑๒๓ แลว ใหประธานกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งกลาวเปดการลงคะแนน เชน กลาววา “บัดนี้ถึงเวลาลงคะแนนแลวขอเปด             

การลงคะแนน” แลวจึงเริม่ดําเนินการลงคะแนนตอไป 
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สวนที่ ๕ 
การลงคะแนนเลือกตั้ง 

--------------- 
 
 ขอ ๑๒๕ การใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในระหวางเปดการลงคะแนนใหผูมีสิทธิ

เลือกตั้งที่ประสงคจะลงคะแนนไปแสดงตนตอกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตร

ประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของ 

ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายและมหีมายเลขประจําตวัประชาชนของผูถือบัตร  

 ขอ ๑๒๖ การตรวจสอบการขอใชสิทธิเลือกตั้ง ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 

ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบบัญชรีายชื่อตรวจสอบหลักฐานตามขอ ๑๒๕ ของผูมาแสดงตนเพื่อขอใช

สิทธิเลือกตั้งกับบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) เม่ือพบชื่อและตรวจสอบถูกตองแลว  

ใหอานชื่อตัวและชื่อสกุลของผูน้ันดังๆ ถาไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัคร หรือผูใดทักทวงใหจด

หมายเลขบัตร หรอืหลักฐาน และสถานที่ออกบัตรหรอืหลักฐานโดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลง

ลายมือชื่อหรอืพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ไวเปน

หลักฐาน โดยถือวาเปนการหมายเหตุการใชสิทธิเลือกตั้งแลว  

 ใหกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งผูทําหนาที่มอบบัตรเลือกตั้งจดลาํดับที่ในบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ของผูมีสิทธิเลือกตั้งไวที่ตนขั้วบตัรเลือกตั้ง พรอมทั้งใหผูมี

สิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาไวที่ตนขั้วบตัรเลือกตั้ง แลวใหกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูน้ันเพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ในกรณผีูมีสิทธิเลือกตั้งไมมีน้ิวหัวแมมือขวา ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซาย           

ถาไมมีน้ิวหัวแมมือทั้งสองขางใหพิมพลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน หากไมมีน้ิวมืออยูเลย       

ใหไดรับการยกเวนและใหกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งหมายเหตุวาไมมีน้ิวมือ 

 ขอ ๑๒๗ ในกรณีมีผูทักทวงหรือกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งสงสัยวาผูมาแสดง

ตนไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ใหคณะกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยชีข้าดวาผูถูกทักทวงหรอืผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบญัชีรายชื่อผูมี

สิทธิเลือกตั้งหรือไม และในกรณทีี่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งวินิจฉยัวาผูถูกทักทวง

หรือผูถูกสงสัยไมเปนผูมีชื่ออยูในบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งทําบนัทึกคาํวินิจฉยัลงในสมุดรายงานเหตุการณประจาํหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕)       

แตถาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง หรือไมมีสิทธิลงคะแนน

เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งน้ัน พยายามลงคะแนนเลือกตั้งหรือลงคะแนนเลือกตั้งโดยแสดงบัตร

ประจําตัวประชาชนหรือหลกัฐานอื่นที่มิไดมีไวสําหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นตอกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งเพ่ือลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้เปนผูกระทํา

การแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผูเสียหายแจงตอเจาพนักงานตํารวจดาํเนินคดี   

แกผูกระทาํความผิดดังกลาวตามมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 ถาคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวง

หรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ก็ใหมอบบัตรเลือกตั้งใหผูน้ันเพื่อไป

ลงคะแนนและใหบันทึกคําวินิจฉัยลงในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) 

ดวย 
 ขอ ๑๒๘ ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวย

เลอืกตั้งใด ใหลงคะแนนเลือกตั้งได ณ หนวยเลือกตัง้น้ัน กรณีทีผู่ใดมีชื่อเปนผูมีสิทธิลงคะแนน

เลือกตั้งหลายหนวยเลือกตัง้ ใหมีสิทธิลงคะแนนไดเพียงแหงเดียว 

 ขอ ๑๒๙ ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในหนวยเลือกตั้งอื่นที่

อยูนอกหนวยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน สามารถลงคะแนนเลือกตั้ง    

ในหนวยเลือกตั้งที่ตนตองปฏิบัติหนาที่ในวันเลือกตั้ง หรือลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง 

ในเขตเลือกตัง้กอนวันเลือกตั้งได ดังน้ี 
 (๑)  ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงคจะใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ณ หนวย

เลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหนาทีใ่นเขตเลือกตั้งเดียวกันใหแสดงหลักฐานคาํส่ังแตงตั้งตอ

คณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งกอนลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งตรวจสอบถูกตองแลวใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้เพ่ิมชื่อตอทายในบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) และไมใหนับรวมกบัจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวย 

เลือกตั้งน้ัน แตใหนับเปนจาํนวนผูมาแสดงตนขอใชสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตัง้น้ัน         

แลวบันทึกลงในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลอืกตั้ง (ส.ส. ๒๕) 

 (๒)  ในกรณผีูมีสิทธิเลือกตั้งประสงคจะใชสิทธิเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งใหไปแสดง

ตนและขอลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลอืกตั้งกอนวันเลือกตั้ง   

ตามวัน เวลาที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศกําหนด 

 ขอ ๑๓๐ การลงคะแนนเลือกตั้งใหทาํเครือ่งหมายกากบาท เชน  ลงในบัตร

เลือกตั้งและในกรณทีี่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทํา

เครื่องหมายกากบาท เชน  ในชองทําเครื่องหมายไมประสงคลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    

แบบสัดสวน 
 ขอ ๑๓๑ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งชวยเหลือและอํานวยความสะดวก

ในการลงคะแนนเลือกตั้งแกคนพิการ หรือผูสูงอายุ หรือจัดใหมีการชวยเหลือในการลงคะแนน

เลือกตั้งภายใตการกํากับดแูลของกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง โดยการใหความชวยเหลือ

ดังกลาวตองใหคนพิการหรอืผูสูงอายุไดลงคะแนนดวยตนเองโดยตรงและลับ 

 ขอ ๑๓๒ เม่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับบัตรเลือกตั้งแลวใหไปยังคหูาลงคะแนนเพื่อทํา

เครื่องหมายกากบาท เชน  ลงในบัตรเลือกตั้งและพับบัตรเลือกตัง้เพ่ือไมใหผูอืน่ทราบไดวา

ลงคะแนนใหผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใด แลวใหนําบตัรเลือกตั้งน้ันใสลงในหีบ

บัตรเลือกตั้งดวยตนเองตอหนากรรมการประจาํหนวยเลือกตั้ง 
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 ขอ ๑๓๓ ในวนัเลือกตั้ง ถาการลงคะแนนในหนวยเลอืกตั้งใดไมสามารถกระทําได 

เน่ืองจากเกิดจลาจล อทุกภัย อคัคภีัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตจุําเปนอยางอื่น กรณียังไมไดเปดให

มีการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑) ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งน้ัน ตามแบบ ส.ส. ๓๗ 
 (๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการ      

การเลือกตั้งประจําจังหวดั เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยดวน 

 (๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง    

ไวในสถานทีป่ลอดภัย ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด 

 ขอ ๑๓๔ ภายใตบังคับตามขอ ๑๓๓ กรณีเปดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งและ        

มีการลงคะแนนเลือกตั้งแลว ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งดาํเนินการ ดังน้ี 
 (๑) ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งน้ัน ตามแบบ ส.ส. ๓๗ 
 (๒)  รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการ     

การเลือกตั้งประจําจังหวดั เพ่ือรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยดวน  

 (๓)  ระงับการมอบบัตรเลือกตัง้ 
 (๔)  นับบัตรเลือกตั้งที่เหลือ (บัตรทีไ่มไดใช) ใหทราบจํานวน และใชโลหะหรือ

วัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้ง ในสวนที่เปนตัวบัตรทุกฉบับพรอมปกหนาและปกหลังใชเชอืก

รอยรู ผูกรวมใหเปนปกเดียวกัน ประจําครั่งทับปมเชือกหรือกระทําดวยวิธีการอืน่ใดที่สามารถ

ปองกันมิใหใชบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยูลงคะแนนเลือกตั้งได 
 (๕)  ปดชองใสบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๒๓ 
 (๖)  ลงลายมือชื่อบนฝาหีบบัตรเลือกตั้งและปดทับลายมือชือ่ทั้งหมดดวยเทปกาว 

เพ่ือปองกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง 

 (๗)  นับจํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

(ส.ส. ๑๐) ชุดที่ใชตรวจสอบการใชสิทธิเลือกตั้งและหมายเหตุการลงคะแนน 

 (๘)  จัดทําประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน

ตามแบบ ส.ส. ๒๖ 
 (๙)  จัดทาํรายงานการสงหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๔) 

 (๑๐) บันทึกเหตุของการงดลงคะแนนเลือกตั้งไวในสมุดรายงานเหตุการณประจํา

หนวยเลือกตัง้ (ส.ส. ๒๕) 
 (๑๑) นําส่ิงของตอไปนี้ (ถามี) ไปจัดเก็บรักษาไวในสถานทีป่ลอดภัยตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งกําหนด ไดแก 

 (ก)  หีบบัตรเลือกตั้ง (บรรจุบัตรเลือกตั้งทีไ่ดลงคะแนนแลวบางสวน) 
 (ข)   บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและตนขั้วบตัรเลือกตั้ง 
 (ค)   บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ชุดทีใ่ชตรวจสอบการใชสิทธิ

เลือกตั้งและหมายเหตุการลงคะแนน 
 (ง)   ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๔) 
 (จ)   สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) 
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 (ฉ)   ประกาศรายการเกี่ยวกับจาํนวนบัตรเลือกตั้ง เม่ือเสร็จส้ินการ

ลงคะแนน (ส.ส. ๒๖) 
 (ช)   คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดและวัสดุอุปกรณที่เหลือ 
 ขอ ๑๓๕ ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง แตกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไม

พบชื่อผูน้ันในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ใหแจงแกผูน้ันวา “ไมมีสิทธิลงคะแนน

เลือกตั้ง” และหามมใิหกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้เพ่ิมชื่อผูน้ันลงไปโดยพลการแมจะทราบ

วาผูน้ันมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งก็ตาม แตถาผูน้ันยืนยันวาตนมีสิทธิที่จะลงคะแนน

เลือกตั้งได เชน อางวาไดยืน่คํารองตอนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ิน และ     

นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินไดส่ังเพ่ิมชื่อในบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง     

(ส.ส. ๑๐) แลว หรือศาลสัง่ใหเติมชื่อแลว แตนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ิน     

ยังมิไดเพ่ิมชื่อใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานและวินิจฉัยชีข้าดวาจะ

ใหผูน้ันลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม พรอมทั้งบันทึกคําวนิิจฉัยและบันทึกถอยคําของผูแสดงตนนัน้

ลงในสมุดรายงานเหตุการณประจาํหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) 

 ขอ ๑๓๖ ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งและมีชื่ออยูในบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) แตปรากฏวาในบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ระบุคํานําหนาชื่อ 

หรือรายการแสดงเพศผิดไปจากขอเท็จจรงิ หรือการสะกดชื่อตัว ชื่อสกุลผิดในเรื่องตัวอักษร 

สระ หรือวรรณยุกต ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชีข้าด

วาสมควรจะมอบบัตรเลอืกตั้งใหแกผูน้ันไปลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม แลวใหบันทึกคาํวินิจฉัยลง

ในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลอืกตั้ง (ส.ส. ๒๕) 

 ขอ ๑๓๗ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการประจาํหนวยเลือกตั้ง

จะออกไปจากที่เลือกตั้งไดเพียงคราวละหนึ่งคน หรือกรณีจาํเปนทีต่องออกจากที่เลือกตั้ง

มากกวาคราวละหนึ่งคน ใหประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้อนุญาตเปนกรณีๆ  ไป 
 ขอ ๑๓๘ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง จะใหผูใดเขาไปในที่เลือกตั้ง

ไมได เวนแตผูมีหนาที่ในการเลือกตั้งและผูที่เขาไปเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะที่คหูา

ลงคะแนนเลือกตั้ง นอกจากผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเขาไปทาํเครื่องหมายกากบาท เชน   ลงใน

บัตรเลือกตั้งแลว ผูใดจะเขาไปไมไดเวนแตในกรณีจาํเปน และใหบันทึกเหตผุลความจําเปน     

ไวในสมุดรายงานเหตุการณประจาํหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) 

 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ         

การเลือกตั้งประจําจังหวดั กรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัด เลขาธิการคณะกรรมการ    

การเลือกตั้ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดั ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขต

เลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งและผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร

จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัด เลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูอาํนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดั หรือคณะกรรมการ       

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมีสิทธิเขาไปในที่เลือกตัง้ในเขตทีร่ับผดิชอบเพื่อทําการสอดสอง

ดูแลหรือแนะนําใหการปฏิบัติการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
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 ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง บันทึกการเขาไปในที่เลือกตัง้ของบุคคล   

ตามวรรคสองไวในสมุดรายงานเหตุการณประจาํหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) 

 ขอ ๑๓๙ หามมิใหผูใดซึ่งไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเปด ทาํลาย ทําให

เสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ หรือทาํใหไรประโยชนหรอืนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือ        

บัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารหลักฐานที่เกีย่วของ 
 

สวนที่ ๖  
การดําเนินการหลังปดการลงคะแนน 

--------------- 
 
   ขอ ๑๔๐ เม่ือถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกาตรง ใหประธานกรรมการประจาํหนวย

เลือกตั้งประกาศปดการลงคะแนน เชน กลาววา “บัดนี้ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกาแลว ใหปดการ

ลงคะแนน” ถามีผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งไดมาอยูในบริเวณที่ลงคะแนน

เลือกตั้งแลวกอนเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เหลืออยูน้ันหากผูใดยงัไมได

รับบัตรเลือกตั้งใหคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้มอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูมาแสดงตนนั้น

และเมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จส้ินแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

หนวยเลือกตัง้ปดชองใสบัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง 
   ขอ ๑๔๑ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่เหลือมานับให

ทราบจํานวนและเพื่อมิใหสามารถนําบัตรที่เหลืออยูมาใชในการลงคะแนนได ใหกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งทาํเครือ่งหมายโดยใชโลหะหรือวตัถุอื่นเจาะทะลบัุตรเลือกตั้งทุกฉบับ

พรอมทั้งปกหนาและปกหลงั แลวใชเชือกรอยรผููกรวมใหเปนปกเดียวกัน และประจําครั่งทับ   

ปมเชือกไวหรอืกระทาํดวยวธีิการอื่นใดทีส่ามารถปองกันมิใหใชบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู

ลงคะแนนได และจัดทําประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตัง้เม่ือเสรจ็ส้ินการลงคะแนน         

(ส.ส. ๒๖) จํานวนสามชุด เพ่ือ 
 (๑) ปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้ง จํานวนหนึ่งชดุ  
 (๒) สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง จาํนวนหนึ่งชุด  
 (๓) เก็บไวเปนหลักฐาน จาํนวนหนึ่งชุด 

 

หมวด ๖ 

การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้ง 

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

 ขอ ๑๔๒ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งแบงหนาที่ในการนบัคะแนน

เลือกตั้ง ดังน้ี 

(๑) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่หน่ึง มีหนาที่หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับ

และคลี่บัตรสงใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สอง 
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(๒) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สอง มีหนาที่วินิจฉยับัตรเลือกตั้งและอาน 
(๓) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สาม มีหนาที่เจาะบัตรเลือกตั้งที่ได

วินิจฉัยและอานจากกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สอง แลวใสลงในภาชนะที่เตรยีมไว 

(๔) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่ส่ี มีหนาที่ขดีคะแนนในแบบกรอก

คะแนน (ส.ส. ๓๐ และ ส.ส. ๓๐/ส ) 

กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่เหลือ มีหนาที่ชวยเหลืออํานวยความสะดวกและ

คอยสับเปลี่ยนในการปฏิบัติหนาที่กับกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหนาที่อยู 

 ขอ ๑๔๓ การนับคะแนนเลือกตั้งใหกระทาํ ณ ที่เลือกตัง้ของแตละหนวยเลือกตั้ง 

เม่ือปดการลงคะแนนเลือกตั้งใหนํา ส.ส. ๒๓ ปดชองใสบัตรเลือกตั้ง แลวใหเปดหบีบัตรเลือกตัง้

เพ่ือนับคะแนนโดยเปดเผย และตองใหเสร็จในรวดเดยีวจะเลื่อนหรอืประวิงเวลาไมได 

 ขอ ๑๔๔ การนับคะแนนเลือกตั้งใหดาํเนินการแบงกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้

เปนสองชุด เพ่ือนับคะแนนเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน    

โดยแตละชดุใหดําเนินการแบงหนาที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามขอ ๑๔๒ 
 ขอ ๑๔๕ ใหกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งแตละชดุ ตามขอ ๑๔๔ เปดหีบบัตร

เลือกตั้ง เพ่ือทําการนับคะแนนหากพบวามีบัตรเลือกตั้งผิดประเภทปะปนมาในหีบบัตรเลือกตั้ง  

ใหกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งชุดที่พบบัตรเลือกตั้งผดิประเภท มอบบัตรเลือกตัง้ดังกลาวแก

ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้เพ่ือใหเปนผูดําเนินการนาํสงแกกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งชุดที่รบัผิดชอบนําไปรวมกับบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งที่ถูกตอง โดยใหบันทึกลง

ในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลอืกตั้ง (ส.ส. ๒๕) และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา

สองคน ซึ่งอยูในที่เลือกตั้งขณะนั้นลงลายมือชื่อในสมุดรายงานดังกลาว 

ขอ ๑๔๖ กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้คนทีห่น่ึง หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับและ 

คลี่บัตรสงใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สอง เพ่ือดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) วินิจฉัยบตัรเลือกตั้งและอาน ดังน้ี 

 (ก) ถาเปนบัตรดใีหอานวา “ดี” และขานหมายเลขของผูสมัครที่ไดคะแนน

ในกรณีการเลอืกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง หรือหมายเลขของพรรคการเมืองที่ไดคะแนนในกรณี

การเลือกตั้งแบบสัดสวน พรอมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่เลือกตั้งไดเห็น

ดวย 
 (ข) ถาเปนบัตรทีท่ําเครื่องหมายในชองไมประสงคลงคะแนนใหอานวา “ไม

ประสงคลงคะแนน” พรอมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยใหผูทีอ่ยูในบริเวณที่เลือกตั้งไดเห็นดวย 
 (ค) ถาเปนบัตรเสียใหอานวา “เสีย” พรอมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยให

ผูที่อยูในบริเวณที่เลือกตั้งไดเห็นดวย และใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งอยางนอยสามคน

สลักหลังบัตรวา “เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามความในอนุมาตราใดของ 

มาตรา ๘๒ แหงพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๒) เม่ือวินิจฉัยตาม (๑) แลว ใหสงบัตรเลือกตั้งแกกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้ง 

เพ่ือทําการเจาะบัตรเลือกตัง้ดังกลาว 
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 ขอ ๑๔๗ กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้คนที่สาม มีหนาที่รับและเจาะบัตรเลือกตั้ง 

ที่วินิจฉยัและอานแลวใสลงในภาชนะที่เตรียมไว สําหรบัผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตหรือ

แบบสัดสวน โดยแยกเปนภาชนะสําหรับใสบัตรดีหน่ึงใบ ใสบัตรที่ไมประสงคลงคะแนนหนึ่งใบ 

และใสบัตรเสยีหนึ่งใบ 
 ขอ ๑๔๘ กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้คนที่ส่ี ขีดคะแนนเลือกตั้งในแบบกรอก

คะแนนเลือกตั้ง โดยเมื่อกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งคนที่สอง ไดวินิจฉยับัตรเลือกตั้งและได

ขานวา “ดี” หรือ “เสีย” หรือ “ไมประสงคลงคะแนน” ใหกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งคนที่ส่ี 

มีหนาที่ขีดคะแนนเลือกตั้ง ขานทวนคะแนนเลือกตั้งแลวจึงกรอกคะแนนเลือกตั้งลงในแบบ

กรอกคะแนนเลือกตั้ง โดยใหบุคคลทั่วไปที่อยูในบริเวณที่เลือกตั้งเห็นการขีดคะแนนไดอยาง

ชัดเจน 
 สําหรับการขดีคะแนนในแบบกรอกคะแนน ใหใชวิธีขีดหนึ่งตอหนึ่งคะแนน               

แตเม่ือถึงขีดทีห่า ใหขดีขวางทับเสนส่ีขีดแรก และวงกลมหรือวงรีลอมรอบ เชน ดังรูป   

หรือ          หรือ              เปนตน เพ่ือสะดวกแกการนับคะแนนและใหทาํเชนนี้เรื่อยไปทุก 

หาขดี 
 ขอ ๑๔๙ บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนบัตรเสีย 

 (๑) บัตรปลอม 
 (๒) บัตรที่มิไดทาํเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้ง 

 (๓) บัตรเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งทีท่ําเครือ่งหมายลงคะแนนเลือกตั้งใหแก

ผูสมัครเกินกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะพงึมีไดในเขตเลือกตั้งน้ัน หรือบัตรเลือกตั้ง

แบบสัดสวนที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลอืกเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง 
 (๔) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหกับผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้ง

ผูใดเลย หรือพรรคการเมืองที่สงสมัครรบัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของ

พรรคการเมืองใด 
 (๕) บัตรที่ไดทาํเครื่องหมายลงคะแนนใหแกผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวน แลวทําเครื่องหมายในชองไมประสงคจะลงคะแนน

เลือกตั้งดวย 
 (๖) บัตรทีท่ําเครือ่งหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 

 (๗) บัตรทีท่ําเครือ่งหมายลงคะแนนนอกชอง “ทําเครื่องหมาย” หรือนอกชอง 

“ไมประสงคลงคะแนน” 
 (๘) บัตรเสีย ตามมาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๑๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา     

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ขอ ๑๕๐ ในระหวางการลงคะแนนเลือกตั้งหรือในระหวางการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ถาผูแทนพรรคการเมืองตามขอ ๔๐ หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็นวาการนับคะแนนเลือกตั้งไม

ถูกตอง ใหทําการทักทวงโดยสุภาพ หามมิใหกลาวโตตอบกับกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

หรือระหวางกนัเองในลักษณะที่จะเปนอปุสรรคแกการนับคะแนนเลือกตั้ง 
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หากผูแทนพรรคการเมือง หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งทีท่ักทวงฝาฝน ใหกรรมการประจาํ

หนวยเลือกตัง้ตักเตือนและหากยังขัดขืนอีกใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งส่ังใหผูแทน

ดังกลาวออกไปเสียจากที่เลอืกตั้ง 

ใหกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งตรวจสอบคําทักทวง และวินิจฉยัชีข้าดโดยให

บันทึกคําทักทวงและคําวินิจฉัยลงในสมดุรายงานเหตกุารณประจาํหนวยเลือกตัง้ (ส.ส. ๒๕) 

และใหผูทกัทวงและกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวาสามคน ลงลายมือชือ่ไวเปน

หลักฐานตอหนาพยานไมนอยกวาสองคน 

ในกรณทีี่ตัวแทนพรรคการเมือง หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งทักทวงแลว แตกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งไมดาํเนินการบันทึกคําทักทวงหรอืวินิจฉัยคําทกัทวง ใหผูทักทวงแจงความ

ตอพนักงานตาํรวจแหงทองที่ที่เกิดเหตุไวเปนหลักฐานในโอกาสแรกที่สามารถแจงได และ     

นําหลักฐานดงักลาวมาประกอบการคัดคานการเลือกตัง้ดวย 
ขอ ๑๕๑ เม่ือเสร็จส้ินการนบัคะแนนเลือกตั้ง ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง

ตรวจสอบความถูกตองของการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยใหนับจํานวนบัตรเลือกตัง้ที่ลงคะแนน

เลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือที่ลงคะแนนเลือกตั้งใหแกพรรคการเมืองรวมกับจํานวน

บัตรไมประสงคลงคะแนน และจํานวนบัตรเสียวาตรงกบัจํานวนผูมาแสดงตนใชสิทธิเลือกตั้ง

หรือไม 
ขอ ๑๕๒ ในกรณีผลการนับคะแนนปรากฏวา จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งไมตรงกับ

จํานวนบัตรเลอืกตั้งทีใ่ชลงคะแนน ไดแก บัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน บัตรไมประสงค

ลงคะแนน และบัตรเสีย ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนับคะแนนใหมโดยพลัน ถาผลการ

นับคะแนนยังไมตรงกับจาํนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งอกีใหดําเนินการดังน้ี 

(๑) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งพรอมเหตผุลของ    

การนับคะแนนที่ไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 

(๒) สงหีบบัตรเลอืกตั้ง และเอกสารกาํกับหบีบัตรเลือกตั้งตามขอ ๑๕๗ (๒)            

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขต

เลือกตั้งมอบหมาย พรอมรายงานการสงหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๔) 

หากถูกตองใหนําบัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน บัตรไมประสงคลงคะแนน และ

บัตรเสีย แยกใสถุงวัสดุใสพรอมเขียนจาํนวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส และดําเนินการ

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลอืกตั้งโดยเร็ว สําหรับแบบกรอกคะแนนใหกรรมการประจําหนวยเลอืกตั้งลง

ลายมือชื่อ ตามขอ ๑๔๔ ไวเปนหลักฐาน 
 ขอ ๑๕๓ ใหกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้จัดทาํรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(ส.ส. ๓๑ และ ส.ส. ๓๑/ส) จาํนวนสามชดุ และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๒ และ 

ส.ส. ๓๒/ส) จํานวนหนึ่งชุด และดําเนินการดังน้ี 
 (๑)  ปดประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๒ และ ส.ส. ๓๒/ส) หนาที่

เลือกตั้ง จํานวนอยางละหนึ่งชุด 
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 (๒)  ใสรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๑ และ ส.ส. ๓๑/ส) ในถุงวัสดุใส 

ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนนแลว จํานวนอยางละหนึ่งชุด ตามขอ ๑๕๔ 
 (๓)  สงรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๑ และ ส.ส. ๓๑/ส) ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้ง จํานวนอยางละหนึ่งชดุ 
 ขอ ๑๕๔ เม่ือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดทําประกาศผลการนับคะแนน

เลือกตั้ง (ส.ส. ๓๒ และ ส.ส. ๓๒/ส) ตามขอ ๑๕๓ เสร็จแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งจัดเกบ็เอกสารและสิ่งของตางๆ ไวในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) โดยแยกตามประเภทของ

บัตรเลือกตั้ง ดังน้ี 
 (๑)  ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผานการตรวจสอบความถูกตองของการนับ

คะแนนแลว ตามขอ ๑๕๑ และขอ ๑๕๒ 
 (๒)  แบบกรอกคะแนนที่ไดใชในการกรอกคะแนนทั้งหมด (ส.ส. ๓๐ และ ส.ส. 

๓๐/ส) 

 (๓)  รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๑ และ ส.ส. ๓๑/ส) จํานวนอยาง

ละหนึ่งชุด 

 ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึกขอมูลจาํนวนบัตรเลือกตั้งที่นับเปน

คะแนน บัตรไมประสงคลงคะแนน และบัตรเสีย ลําดบัที่ของหนวยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง ลงใน 

แบบขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งในถุงวัสดใุส (ชั้นนอก) ตามแบบ ส.ส. ๔๐ สําหรับขอมูลจํานวน

บัตรเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และตามแบบ ส.ส. ๔๐/ส สําหรับขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งแบบ

สัดสวน เสร็จแลวใสในถุงวสัดุใส (ชั้นนอก) ในลักษณะที่มองเห็นไดวาเปนถุงวัสดุใสของหนวย

เลือกตั้งใดและทําการปดถุงวัสดุใสดวยสายรดัเพื่อปองกันการเปดถุงวัสดุใสแลวนําใสหีบบัตร

เลือกตั้ง 

 ขอ ๑๕๕ เม่ือไดบรรจุส่ิงของตามขอ ๑๕๔ แลว ใหกรรมการประจาํหนวยเลือกตัง้

ปดหีบบัตรเลอืกตั้งพรอมใสกุญแจหรืออปุกรณอื่นแทนกุญแจทุกแหง และใหประจําครั่งทับรู

กุญแจเสรจ็แลวใหปดเทปกาวระหวางหบีบัตรและฝาหีบบัตร และมัดหีบบัตรเลอืกตั้งดวยเชือก

แลวผูกปมเชอืกไวดานขางหบีบัตรเลือกตั้ง และประจาํครั่งทับปมเชือกหรือกระทําการดวย

วิธีการอื่นใดที่สามารถปองกันมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้งได 
 ขอ ๑๕๖ เม่ือคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งไดดาํเนินการปดหีบบัตรเลือกตั้ง

และปองกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตัง้ 

คณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้งไมนอยกวาหาคน และเจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัย

ดําเนินการนาํสงส่ิงของตามขอ ๑๕๗ ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือ  

ผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายทันท ี

ในกรณจีําเปนตามสภาพพื้นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง    

อาจกาํหนดการสงหีบบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งเปนอยางอื่นก็ได 

 ขอ ๑๕๗ ส่ิงของที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ตองรวบรวมนําสง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งหรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งมอบหมาย ประกอบดวย 
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(๑) หีบบัตรเลือกตั้งที่ดาํเนินการตามขอ ๑๕๕ 

(๒) เอกสารกํากับหีบบัตรเลือกตั้ง ประกอบดวย 

 (ก) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและตนขั้วบตัรเลือกตั้ง 
 (ข) บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ชุดทีใ่ชตรวจสอบการใชสิทธิ

และหมายเหตุการลงคะแนน 

 (ค) ประกาศจํานวนบัตรเลือกตัง้กอนการลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๔) 

 (ง) สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) 

 (จ) ประกาศจาํนวนบัตรเลอืกตั้งเม่ือเสรจ็ส้ินการลงคะแนนเลือกตัง้          
(ส.ส. ๒๖) 

 (ฉ) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตัง้ (ส.ส. ๓๑ และ ส.ส. ๓๑/ส) 

 (๓) คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด ส่ิงของอืน่ๆ เชน ธงชาติ ปาย และ        

วัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการเลอืกตั้ง เปนตน 

 ขอ ๑๕๘ ในการนําสงส่ิงของแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง หรอื

ผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายของกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

ใหดาํเนินการดังน้ี 

(๑) ใหบุคคลหรือคณะบุคคลทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้ง 

แตงตั้งตามขอ ๑๑๕ ตรวจรับหีบบัตรเลอืกตั้ง คหูาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด ส่ิงของและวัสดุ

อุปกรณที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแลวนําไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภยั ตามทีค่ณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งกําหนด 

(๒) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง หรือผูที่คณะกรรมการการ 

เลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งมอบหมายดําเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้ง  

ตามขอ ๑๘๙ (๑)  

(๓) เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง หรอืผูทีค่ณะกรรมการการ 

เลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งมอบหมาย ไดดําเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งเสร็จเรียบรอยแลว 

ใหบุคคล หรอืคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งแตงตั้งตามขอ ๑๑๕ 

ยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้งแตละประเภทตาม (๑) ดังน้ี 

  (ก) เปดหีบบัตรเลือกตั้งแลวบรรจุถุงใสบัตรเลือกตั้งรวมไวในหีบบัตร

เลือกตั้งหีบใดหีบหนึ่งจนเตม็ แลวทําการปดหีบบัตรเลอืกตั้ง ใสกุญแจและประจาํครั่งทับรู

กุญแจหรือวัสดุอื่นแทนกญุแจ ปดหีบบัตรเลือกตั้งประจําครั่งทับปมเชือก ทั้งน้ี ใหดําเนินการ

บรรจุถุงใสบัตรเลือกตั้งดังกลาวไวในหีบบตัรเลือกตั้งใบอื่นจนครบทุกถุง 

  (ข) ใหจัดทําบันทึกขอมูลของหนวยเลือกตั้งที่มีอยูในหบีบัตรเลือกตัง้แตละ

ประเภท ตามแบบ ส.ส. ๔๑ และ ส.ส. ๔๑/ส จํานวนอยางละสองชุด โดยชดุทีห่น่ึงปดไวที่หีบ

บัตรเลือกตั้ง ชุดที่สองเก็บไวเปนหลักฐาน 

  ในการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง ใหมีตัวแทนพรรคการเมอืงรวมสังเกตการณ

ดําเนินการดังกลาว 
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 ขอ ๑๕๙ ในกรณีการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดไมสามารถกระทําไดหรือไม

สามารถนับคะแนนไดจนเสร็จส้ิน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุจลาจล อทุกภยั อัคคภียั เหตุสุดวิสัย 

หรือเหตุจาํเปนอยางอื่น หรอืความจําเปนตามสภาพที่อาจมีผลตอความปลอดภยั กรณียงัไมได

นับคะแนนใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) ประกาศงดการนับคะแนนสาํหรบัหนวยเลือกตั้งน้ัน ตามแบบ ส.ส. ๓๘ 

(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการ      

การเลือกตั้งประจําจังหวดั และคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเร็ว 
(๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว

ในที่ปลอดภัยตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งกําหนด 
 ขอ ๑๖๐ ภายใตบังคับตามขอ ๑๕๙ กรณีนับคะแนนเลือกตั้งไปแลวบางสวน      

ใหกรรมการการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) ประกาศงดการนับคะแนนสาํหรับหนวยเลือกตั้งน้ัน 

(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง เพ่ือรายงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเร็ว 
(๓) ใหจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทีผ่านการวินิจฉัยแลว และบัตรเลือกตั้งที่ยังไมไดผาน

การวินิจฉัยไวในถุงวัสดุใสอยางละหนึ่งใบ แลวนําไปจัดเก็บไวในหีบบัตรเลือกตั้ง 

(๔) ปดหีบบัตรเลอืกตั้งพรอมใสกุญแจหรืออปุกรณอื่นแทนกุญแจทุกแหง และ  

ใหประจําครั่งทับรูกุญแจ เสร็จแลวมดัหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือกแลวผูกปมเชือกไวดานขางหีบ

บัตรเลือกตั้งและประจําครั่งทับปมเชือก หรือกระทาํการดวยวิธีการอื่นใดที่สามารถปองกัน        

มิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้งได 
(๕) จัดเก็บรักษาไวในที่สถานทีป่ลอดภัยตามทีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้ประจํา

เขตเลือกตั้งกาํหนด 

 
หมวด ๗ 

การใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
-----------------  

สวนที่ ๑ 
การลงคะแนนเลือกตั้งท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลอืกตั้ง 

-----------------  
 
 ขอ ๑๖๑ ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไดรับคําส่ังจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอก

เขตเลือกตั้งทีต่นมีสิทธิเลือกตั้ง หรอืจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนตองไปใชสิทธิ

ลงคะแนนเลือกตั้งหรือในวนัเลือกตั้งไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งได สามารถไปใชสิทธิกอนวัน

เลือกตั้งได 

 ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เปนทหารประจาํการ ทหารกองประจําการ ตาํรวจ สมาชิกกอง

อาสารักษาดนิแดน หรือขาราชการ ซึ่งไดรับคาํส่ังจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
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การรักษาความสงบเรียบรอยหรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนอกทีต่ั้งปกติทีต่น

มีภูมิลําเนา ถาผูบังคับบัญชาของบุคคลดงักลาวเห็นวาบุคคลดังกลาว ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง

ในหนวยเลือกตั้งที่บุคคลนั้นมีสิทธิได ใหแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง

หรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งมอบหมายทราบ เพ่ือขอใชสิทธิเลือกตั้ง

กอนวันเลือกตั้ง  

 ขอ ๑๖๒ ในกรณผีูมีสิทธิเลือกตั้งตามขอ ๑๖๑ ประสงคจะใชสิทธิเลือกตั้งกอนวัน

เลือกตั้ง ใหไปแสดงตนและขอลงคะแนน ณ ที่เลือกตัง้กลางในเขตเลือกตั้งทีต่นมีสิทธิเลือกตั้ง

กอนวันเลือกตั้ง ตามวัน เวลา ทีค่ณะกรรมการเลือกตัง้กําหนด 
 ขอ ๑๖๓ ลักษณะบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลอืกตั้ง และการดําเนินงานกอนวันเลือกตั้ง

ใหเปนไปตามหมวด ๕ การดําเนินการเลอืกตั้ง สวนที่ ๑ บัตรเลือกตัง้ สวนที่ ๒ หีบบัตร

เลือกตั้ง และสวนที่ ๓ การดําเนินงานกอนวันเลือกตั้ง มาใชบังคับกับการลงคะแนนเลือกตั้งที่

เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตัง้โดยอนุโลม ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง

หรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งมอบหมายจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให

เพียงพอกับจํานวนผูขอใชสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของแตละเขตเลือกตั้ง 

 ขอ ๑๖๔ ในวนัลงคะแนนวันแรก กอนเริม่เปดใหมีการลงคะแนน ใหคณะกรรมการ

ประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งนับจํานวนบัตรเลอืกตั้งทั้งหมดที่ไดรับ และบันทึกใน

ประกาศ เรื่อง จํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน เพ่ือนําไปปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ  

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง เม่ือถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหนําความในขอ ๑๒๓ และ       

ขอ ๑๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๖๕  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน ใหนําความในหมวด ๕                    

การดาํเนินการเลือกตั้ง สวนที่ ๕ การลงคะแนนเลือกตั้งมาใชบังคับกับการลงคะแนน           

ในที่เลือกตั้งกลางในเขตเลอืกตั้งโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๖๖ เม่ือถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนในวันแรกใหคณะกรรมการประจํา          

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ประกาศปดการลงคะแนนในวันนั้น และงดจายบตัรเลือกตั้ง               

แตถามีผูแสดงตนภายในกาํหนดเวลาเหลืออยู ณ ที่เลอืกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ใหผูน้ันทาํการ

ลงคะแนนเลือกตั้งจนเสร็จส้ิน แลวใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งปด

ชองใสบัตรเลอืกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๒๓ รวมทั้งมัดหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือกและผูกปมเชือกไว

ดานขางหีบบตัรเลือกตั้งและใสกุญแจประจําครั่งทับรูกญุแจหรืออุปกรณอื่นแทนกญุแจ 

 ใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งจัดทาํประกาศรายการ

เกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตัง้เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน (ส.ส. ๒๖) จํานวนสามชดุ แลวให

กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลอืกตั้งที่อยูในขณะนั้นลงลายมือชื่อ และปดประกาศไว 

ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหน่ึงชดุ เก็บไวที่ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง      

ในเขตเลือกตัง้หน่ึงชุด อีกหน่ึงชุดใชเปนใบฝากสงหบีบัตรเลือกตัง้ บัตรเลือกตัง้ที่เหลือ และ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตอเจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัย ณ สถานที่ทีค่ณะกรรมการ    

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดโดยใหกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง

อยางนอยสามคนเปนผูนําสง 
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 ขอ ๑๖๗ หีบบัตรเลือกตั้งที่จัดสงตามขอ ๑๖๖ ตองจดัใหมีการทาํเครื่องหมายเพื่อ

ปองกันการเปดหีบบัตรเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจาํที่

เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตัง้ลงลายมือชื่อบนหีบบัตรเลือกตั้งแลวปดทับลายมือชื่อทั้งหมดดวย

เทปกาวใสเพื่อปองกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง 

 ขอ ๑๖๘ กอนถึงกําหนดเวลาเปดใหมีการลงคะแนนในวันถัดไป                                                  

ใหกรรมการประจําที่เลือกตัง้กลางในเขตเลือกตั้งที่เปนผูนําสงหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง 

และบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งตามขอ ๑๖๖ เปนผูเบิกหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ

ผูมีสิทธิเลือกตั้งหากเห็นวาส่ิงของที่ไดฝากตามขอ ๑๖๖ ถูกตอง ใหเปดชองใสบัตรเลือกตั้งและ

นําไปดําเนินการตามขอ ๑๖๕ ขอ ๑๖๖ และขอ ๑๖๗ 

 เม่ือถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนในวันสุดทาย ใหคณะกรรมการประจาํ        

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งดําเนินการตามหมวด ๕ การดาํเนินการเลือกตั้ง สวนที่ ๖ การ

ดําเนินการหลังปดการลงคะแนน กอนนําสงหีบบัตรเลือกตั้งพรอมบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

(ส.ส. ๑๐) ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งหรือผูทีค่ณะกรรมการ               

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายตามขอ ๑๖๖ เพ่ือจัดเก็บรกัษาไวในสถานที่ปลอดภัย

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง หรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ
เขตเลือกตั้งมอบหมายกําหนด ซึ่งสถานที่ดังกลาวตองจัดใหมีเจาหนาที่รกัษาความปลอดภยั 

เฝาดูแลการเก็บรักษา 
 ขอ ๑๖๙ เม่ือส้ินสุดเวลาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ใหกรรมการประจาํที่เลือกตั้ง

กลางในเขตเลือกตั้งซึ่งเปนผูนําสงหีบบัตรเลือกตั้ง ตามขอ ๑๖๘ เปนผูเบิกหีบบัตรเลือกตั้งที่

ฝากไวกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามขอ ๑๖๘ ถาเห็นวาส่ิงทีฝ่ากไวถูกตอง ใหนํามามอบ

ใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตัง้กลางในเขตเลอืกตั้ง เพ่ือดําเนินการนับคะแนนตามหมวด ๗ 

การใชสิทธิเลอืกตัง้นอกเขตเลือกตัง้ สวนที่ ๓ การนับคะแนน ณ ที่เลอืกตัง้กลาง  
 

สวนที่ ๒ 
การลงคะแนนเลือกตั้งท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 

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

 ขอ ๑๗๐ ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดมีถ่ินที่อยูซึ่งอยูในจังหวัดอืน่นอกจากจังหวัดที่ตนมีชื่อ

อยูในทะเบียนบานหรือมชีือ่อยูในทะเบียนบานนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งในจังหวัดอืน่

นอกจังหวัดทีต่นมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวัน

เลือกตั้ง หากประสงคจะขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดที่     

ตนอยู ใหยื่นคําขอลงทะเบียนตอนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินของอําเภอหรือ

เทศบาลที่ตนอยู เพ่ือขอใชสิทธิลงคะแนนลวงหนาเลือกตั้งแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง

ในเขตเลือกตัง้แบบแบงเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานติดตอกันครั้งสุดทายเปนเวลา

ไมนอยกวาเกาสิบวัน 
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 ใหนําความในขอ ๑๖๑ วรรคสองมาบังคบัใชกับการลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้ง

กลางของจังหวัดโดยอนโุลม 

 ขอ ๑๗๑ ในการยื่นคําขอตามขอ ๑๗๐ วรรคแรก ใหทาํคาํขอ ตามแบบ ส.ส. ๔๒ 

หรือทําเปนหนังสือ ซึ่งอยางนอยตองมีรายการชื่อตัว ชื่อสกุล เลขหมายประจําตัวประชาชน      

ที่อยูตามหลักฐานทะเบียนบาน เขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชือ่อยูในทะเบียนบานติดตอกัน

ครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทีย่ื่นคาํขอแนบสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรที่มีรปูถายซึ่งทางราชการออกใหและมีเลขหมายประจําตัว

ประชาชนพรอมทั้งรับรองสําเนาเอกสาร 

 การยื่นคําขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งผูมีสิทธิเลือกตั้งอาจยื่นคําขอดวยตนเอง 

หรือทางไปรษณีย หรือทาํหนังสือมอบหมายใหผูมีสิทธิเลือกตั้งอื่นดําเนินการแทนก็ได         
ในกรณแีจงลงทะเบียนทางไปรษณยีใหถือวันประทับตราไปรษณยีเปนสําคัญ 

 กรณทีี่ผูมีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งมีความประสงคขอยื่นลงทะเบียนเปนกลุม

สามารถมอบหมายใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูหน่ึงผูใดกระทําการแทนได ตามแบบ ส.ส. ๔๒/ก 

 ขอ ๑๗๒  เม่ือนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินไดรับคําขอลงทะเบียน

แลว ใหตรวจสอบเบื้องตนจากเอกสารวา ผูยื่นคาํขอนัน้เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรอืไม หากเปน    

ผูมีสิทธิเลือกตั้งใหดําเนินการดังน้ี 
 (๑)  กรณีขอใชสิทธิตามถิน่ที่อยูใหแจงผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการทะเบียนกลาง เพ่ือใหหมายเหตุในชองหมายเหตขุองทะเบียน

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งวา “ใชสิทธิที่จังหวัด ..” และปรับปรุงฐานขอมูลในการจดัทําทะเบียน

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 (๒)  แจงใหผูรองทราบภายในสามวัน นับแตวันไดรับคําขอลงทะเบียนตามแบบ 

ส.ส. ๔๒/ข 
 ขอ ๑๗๓ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา ณ ทีเ่ลือกตั้งกลาง

นอกเขตจังหวดั เม่ือไดลงทะเบียนกอนวันเลือกตั้งสามสิบวัน 
 ขอ ๑๗๔ ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคาํขอตามขอ ๑๗๒ ใหหมดสิทธิลงคะแนนในหนวย

เลือกตั้งเดิมทีต่นมีสิทธิเลือกตั้ง จนกวาจะไดยื่นคาํขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียน

อําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินของอําเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู เวนแตเปนการขอลงทะเบียน

เน่ืองจากมีชื่ออยูในทะเบียนบานนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง และตอมาภายหลังไดเปนผูมี

สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทีต่นมีชื่อในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งไมนอยกวาเกาสิบวันใหถือวา

เปนการเพิกถอนการลงทะเบียนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวดันับแตพนกําหนดเวลาที่

เปนเงื่อนไขนี้แลว 

 เม่ือนายทะเบยีนอําเภอและนายทะเบียนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรบัคําขอ

ลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงใหดําเนินการ ดงัน้ี 
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 (๑)  แจงผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอาํนวยการ

ทะเบียนกลาง เพ่ือเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนในหมายเหตุของทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งและปรับปรุงฐานขอมูลในการจดัทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ     

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 (๒) แจงใหผูรองทราบภายในสามวัน นับแตวันที่ไดรบัคําขอลงทะเบียน

เปลี่ยนแปลง 

 ขอ ๑๗๕ ในกรณีผูมีสิทธิเลอืกตั้งไดยื่นคาํขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงตามขอ ๑๗๔ 

แลวใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดได โดยใหมีผลเมื่อ

พนสามสิบวันนับแตวันที่ยืน่คําขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง ในการนีจ้ะขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน

ในการเลือกตัง้คราวใดเกินหนึ่งครั้งไมได 
 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจงัหวัดมอบหมายตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดแลวมีหนังสือแจง

ใหเจาบานทราบวามีปรากฏรายชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวอยูในทะเบียนบาน และหาก

ประสงคจะขอถอนชื่อออกจากบัญชีรายชือ่นอกเขตจังหวัดหรือขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงให

ดําเนินการยืน่คําขอตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินของอําเภอหรือเทศบาลที่

ตนอยู 

 ขอ ๑๗๖ ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใชเปนการเลือกตั้งใหมแตละครั้งใหผูอาํนวยการ

ทะเบียนกลางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดพิมพบัญชีรายชื่อผูมี

สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวดั (ส.ส. ๑๐/ก) จํานวนสองชุด โดยใชขอมูลจากทะเบียนรายชื่อผูมี

สิทธิเลือกตั้ง สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวัด เพ่ือใชปดประกาศหนาที่เลือกตั้ง

กลางในวันลงคะแนนหนึ่งชดุ และใชตรวจสอบการใชสิทธิเลือกตั้งตามขอ ๑๘๐ อีกหน่ึงชุด 
 ขอ ๑๗๗ ลักษณะบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและการดาํเนินงานกอนวันเลือกตั้ง

ใหเปนไปตามหมวด ๕ การดําเนินการเลอืกตั้ง สวนที่ ๑ บัตรเลือกตัง้ สวนที่ ๒ หีบบัตร

เลือกตั้ง และสวนที่ ๓ การดําเนินงานกอนวันเลือกตั้ง มาใชบังคับในการลงคะแนนเลือกตั้งที่

เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดั โดยอนุโลม ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัด

จัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง เพ่ือใสซองใสบัตรเลือกตั้งใหเพียงพอกับจาํนวนผูมาลงทะเบียนขอใชสิทธิ

เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 
 ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ การ

เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม และการนับคะแนนเลือกตั้ง ใหนําความใน

หมวด ๙ การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม การนับคะแนนเลือกตั้งใหม และการ
เลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้ง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๗๘ ในวันแรกของการลงคะแนน กอนเริ่มเปดใหมีการลงคะแนน ให

คณะกรรมการประจาํที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดั นับจํานวนบัตรเลือกตั้งทีไ่ดรับและบันทึก

ในประกาศเรือ่งจํานวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๔/ก) เพ่ือนําไปปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ      

ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด                                                                   
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 เม่ือถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหนําความในขอ ๑๒๓ และขอ ๑๒๔ มาใชบังคับ   

โดยอนุโลม 
 
 ขอ ๑๗๙ เม่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไดแจงความประสงคและปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตามขอ ๑๗๖ มาแสดงตนขอใชสิทธิเลือกตั้ง ใหกรรมการประจํา

ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดฝายรับผิดชอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลอืกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวดั (ส.ส. ๑๐/ก) และบัตรทีใ่ชแสดงตนแลว ใหกรรมการ

ประจําที่เลือกตั้งกลางจดหมายเลขบัตร และสถานที่ออกบัตรลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ดังกลาว และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาในบญัชีรายชื่อผูมี

สิทธิเลือกตั้งไวเปนหลักฐานดวย 
 ขอ ๑๘๐ เม่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไดดาํเนินการตามขอ ๑๗๙ แลว ใหกรรมการประจาํ

ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดฝายจายบตัรเลือกตั้ง แจงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือ

พิมพลายนิ้วหวัแมมือขวาลงในชองพิมพลายนิ้วมือทีต่นขั้วบัตรเลือกตัง้ทั้งแบบสัดสวนและแบบ

แบงเขตเลือกตั้ง และใหกรรมการประจาํที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผูจายบัตรเลือกตั้ง             

จดลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจงัหวัด ลงลายมือชื่อ และบันทกึชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งไวที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้งดวย 

 ในกรณผีูมีสิทธิเลือกตั้งไมมีน้ิวหัวแมมือขวาใหใชน้ิวหัวแมมือซายแทน ถาไมมี

น้ิวหัวแมมือทัง้สองขางใหใชน้ิวใดนิ้วหนึ่งแทน แตไมมีน้ิวเลยใหไดรบัการยกเวนและให

กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวัดบันทึกลงในชองหมายเหตุในบัญชรีายชื่อ        

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐/ก) ดวยวาไมมีน้ิวมือ 

 ขอ ๑๘๑ เม่ือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวัดผูจายบัตรเลือกตั้ง

ดําเนินการตามขอ ๑๘๐ เสร็จแลว ใหมอบบัตรเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต

เลือกตั้งหน่ึงฉบับและบัตรเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนหน่ึงฉบับ พรอมดวย

ซองใสบัตรเลอืกตั้ง (ส.ส. ๓๙) โดยใหลงรายการเกี่ยวกับเขตเลือกตั้งและจังหวัดของผูมีสิทธิ

เลือกตั้งและรหัสเขตเลือกตัง้และจังหวัดใหเรียบรอยกอนสงมอบใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 ขอ ๑๘๒ กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดฝายคูหาลงคะแนน         

มีหนาที่ตรวจสอบวาผูมีสิทธิเลือกตั้งไดนําบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแลวทั้งสองฉบับ ใสลงในซอง

ใสบัตรเลือกตัง้ (ส.ส. ๓๙) และปดผนึกเรียบรอยหรือไม และใหมีหนาที่ลงลายมอืชื่อกํากับตรง

รอยตอผนึกซองดังกลาว และปดทับรอยตอผนึกซองและลายมือชื่อดวยเทปกาวใสดวย และใหผู

มีสิทธิเลือกตั้งนําซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙)  ใสลงในหีบบัตรเลอืกตั้งทีจ่ัดไวเฉพาะสําหรับ

ผูมีสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบนี้ ตอหนากรรมการประจาํที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดฝายหีบ

บัตรเลือกตั้ง 
 ขอ ๑๘๓ เม่ือถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้งในแตละวัน ให

คณะกรรมการประจาํที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดัประกาศปดการลงคะแนนในวันนั้น      

และงดจายบตัรเลือกตั้ง แตถามีผูแสดงตนในเวลาเปดการลงคะแนนเหลืออยูในที่เลือกตั้งกลาง

ใหผูน้ันทําการลงคะแนนเลือกตั้งจนเสร็จ แลวใหคณะกรรมการประจาํที่เลือกตั้งกลางนอกเขต



- ๕๐ - 

C:\Documents and Settings\user-ect\Desktop\ระเบียบ ลต. ส.ส\ระเบียบ ส.ส..doc 

จังหวัดนับจาํนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือโดยไมตองทําลาย นับจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งใน    

ส.ส. ๑๐/ก ชุดหมายเหตุลงคะแนน แลวบันทึกรายการลงใน ส.ส. ๒๖/ก จํานวนสองชุด      

เพ่ือปดประกาศ ณ ที่เลือกตั้งกลางหนึ่งชดุ เก็บไวเปนหลักฐานหน่ึงชุด และใหนําบัตรเลือกตั้ง       

ที่เหลือทั้งหมด บัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจงัหวัด (ส.ส. ๑๐/ก) ชุดหมายเหตุ

ลงคะแนนไปเก็บรักษาไว ณ ที่ปลอดภัย ยกเวนวันลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนาวนัสุดทาย               

ใหทําลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือไมเต็มเลมดวยการใชโลหะหรือวัตถุอืน่เจาะทะลุบรเิวณกลางบัตร

เลือกตั้งทุกฉบับพรอมทั้งปกหนาและหลงั แลวใชเชือกรอยรผููกรวมใหเปนปกเดียวกันและ

ประจําครั่งทบัปมเชือกไว หรือกระทาํดวยวิธีการอื่นใดที่สามารถปองกันมิใหใชบัตรเลือกตั้งที่

เหลือดังกลาวลงคะแนนได แลวนําสงคืนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดหรือผูที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดมอบหมาย พรอมบัตรเลือกตั้งที่เหลือเตม็เลม       

และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลอืกตั้งนอกเขตจังหวดั (ส.ส. ๑๐/ก) ชุดหมายเหตุลงคะแนน 
 ขอ ๑๘๔ ใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดเปดหีบบัตร

เลือกตั้งเพ่ือนับจํานวนซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) แลวบรรจุในถุงพลาสติกใสและเขียน

บัญชีจํานวนซองใสบัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๔๓ และให บรษิัท ไปรษณยีไทย จํากัด หรือ

ผูแทนมารับซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) เพ่ือสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้ง ตามที่ระบุไวหนาซองใสบัตรเลอืกตัง้ (ส.ส. ๓๙)  
 ขอ ๑๘๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการนับ

คะแนนเลือกตั้งจากบตัรเลอืกตั้งนอกเขตจังหวดัและนอกราชอาณาจักร ประกอบดวย 

ผูอํานวยการนับคะแนนเลือกตั้ง ๑ คน กรรมการนับคะแนน ๙ คน และเจาหนาทีร่ักษาความ

ปลอดภัยอยางนอย ๑ คน ดําเนินการรับและตรวจนับจํานวนซองใสบัตรเลือกตั้งจากบริษทั 

ไปรษณยีไทย จํากัด ตามขอ ๑๘๔ แลวใหตรวจสอบจาํนวนซองใสบัตรเลอืกตั้ง (ส.ส. ๓๙) วา

ตรงตามจาํนวนที่บริษทั ไปรษณยีไทย จาํกัด แจงหรือไม พรอมทั้งจดัทําบญัชีรับมอบซองใส

บัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๓๙/ข  
 เม่ือตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหนําซองใสบัตรเลือกตั้งใสหีบบัตรเลือกตั้งที่ได

จัดเตรยีมไว และใหคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งลงลายมือชื่อในปายสาํหรับ

ปดชองใสบัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๒๓ แลวนําปายดงักลาวปดทับชองใสบัตรเลอืกตั้ง รวมทั้ง

มัดหีบบัตรเลอืกตั้งดวยเชือกแลวผูกปมเชือกไวดานขางหีบบัตรเลือกตั้งและประจาํครั่งทับปม

เชือกหรือกระทําดวยวิธีอื่นใดที่สามารถปองกันการเปดหีบบัตรเลือกตั้งได แลวนาํไปเก็บรักษา

ไว ณ ที่ปลอดภัย  เพ่ือรอการนับคะแนน  
 การแตงตั้งกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึง่ ใหเพ่ิมเติมไดหน่ึงชดุทุก

หน่ึงพันสองรอยซองใสบัตรเลือกตั้งที่เพ่ิมขึ้น 
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สวนที่ ๓  
การนับคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้งกลาง 

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

 ขอ ๑๘๖ การดําเนินการนบัคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง                

ใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งดําเนินการนบัคะแนนจากบัตรเลือกตั้ง

ของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ลงคะแนนลวงหนาในเขตเลือกตัง้ ณ ที่เลือกตัง้กลางในเขตเลือกตั้ง      

โดยใหเปนไปตามหมวด ๖ การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง และใหนําความในหมวด ๙ 

การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม การนบัคะแนนเลือกตั้งใหม และการเลือกตั้ง
ใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้ง สวนที่ ๒ การนับคะแนนเลือกตั้งใหม และใหนําความหมวด ๙ 

การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม การนบัคะแนนเลือกตั้งใหม และการเลือกตั้ง
ใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 กรณีผูใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนาในเขตเลือกตั้งมีจํานวนมากกวาหนึ่งพันสองรอยคน          

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง       

เพ่ือดําเนินการนับคะแนนเพิ่มเติมไดหน่ึงชุด ทุกหน่ึงพันสองรอยคนที่เพ่ิมขึ้น 

 เม่ือเสร็จส้ินการนับคะแนนแลวใหนําสงผลการนับคะแนนและสิ่งของแก

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งหรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งมอบหมาย 

  ขอ ๑๘๗ การดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวดัและ

นอกราชอาณาจักร ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งหรือผูทีค่ณะกรรมการ   

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย กําหนดสถานที่นับคะแนน 

 กอนเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการนับคะแนนตามขอ 

๑๘๕ นําหีบบัตรเลือกตั้งทีบ่รรจุซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) ตามขอ ๑๘๕ มาตรวจนับ

จํานวนซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) เปดซองและนําบัตรเลือกตั้งออกจากซองใสบัตรเลือกตั้ง 

(ส.ส. ๓๙) ใสลงในหบีบัตรเลือกตั้งแลวจึงปดหีบบัตรเลอืกตั้ง ปดชองใสบัตรเลือกตัง้ดวยปาย

สําหรับปดชองใสบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๒๓ ลงลายมือชื่อบนหบีบัตรเลือกตัง้และปดทับ

ลายมือชื่อทั้งหมดดวยเทปกาวพรอมทัง้ใสกุญแจหรืออปุกรณอื่นแทนกุญแจ มัดหบีบัตรเลือกตัง้

ดวยเชือกและประจําครั่งทบัปมเชือกหรอืกระทาํดวยวธีิอื่นใดที่สามารถปองกันมใิหเปดหีบบัตร

เลือกตั้งได จดัทําประกาศรายการเกีย่วกับจํานวนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวดัและนอก

ราชอาณาจักรตามแบบ ส.ส. ๔๓/ก จํานวนสามชุด ปดไวที่หนาหบีบัตรเลือกตัง้หน่ึงชุด             

ปดประกาศไว ณ สถานที่นับคะแนนหนึ่งชุด และใหเกบ็ซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙)             

ไวเปนหลักฐาน  

 ขอ ๑๘๘ เม่ือถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ของวนัเลือกตั้ง ใหดําเนินการนับคะแนน

เลือกตั้งแลวนาํสงผลการนับคะแนนเลือกตั้งแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง  

ทั้งน้ีใหนําความในหมวด ๖ การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง มาใชบังคับโดยอนุโลม 



- ๕๒ - 

C:\Documents and Settings\user-ect\Desktop\ระเบียบ ลต. ส.ส\ระเบียบ ส.ส..doc 

กรณีบัตรเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไปถึงสถานที่นับคะแนนของ

เขตเลือกตั้งหลังจากเริ่มการนับคะแนนแลว ใหถือวาบตัรเลือกตั้งน้ันเปนบัตรเสีย โดยให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งที่ไดรับมอบหมายนําบัตรเลือกตั้งดังกลาวให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดเก็บไวเปนหลักฐาน 
 

หมวด ๘ 

การประกาศผลการเลือกตั้ง 
-----------------  

สวนที่ ๑ 
การรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง 

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

 ขอ ๑๘๙ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้ง   

จากประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ดังน้ี 

 (๑) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้ง 

 (๒) ผลการนบัคะแนนเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

 (๓) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งทีใ่ชสิทธิเลือกตัง้นอกเขตจังหวัด

และนอกราชอาณาจักร 
 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศผลการรวมคะแนน

เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๓๓ และ ส.ส. ๓๓/ส จํานวนอยางละสามชุด เพ่ือใหปดประกาศผลการ

รวมคะแนนไว ณ สถานที่รวมคะแนนหนึ่งชุด สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัด

หน่ึงชุด สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหน่ึงชุด 

 ขอ ๑๙๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัหรือผูที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํจังหวัดมอบหมายรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งสงให และประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวน   

ตามแบบ ส.ส. ๓๕ จํานวนสี่ชุด เพ่ือปดประกาศ ณ ทีร่วมคะแนนเลือกตั้งหน่ึงชดุ สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดหนึ่งชุด สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัด

ที่คณะกรรมการการเลือกตัง้มอบหมายใหรวมคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนของกลุมจังหวัด   

หน่ึงชุด แลวสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหน่ึงชดุ 

 ขอ ๑๙๑ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง

มอบหมายรวมคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนของกลุมจังหวัดหรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจงัหวัดมอบหมายรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนของกลุมจังหวดัที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดในกลุมจังหวัดจัดสงให และประกาศผลการนับคะแนน

เลือกตั้งแบบสัดสวนของกลุมจังหวัด ตามแบบ ส.ส. ๓๕/ส จํานวนสองชุด เพ่ือปดประกาศ ณ     

ที่รวมคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนหน่ึงชุด สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหน่ึงชดุ  
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 ขอ ๑๙๒  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง

มอบหมายใหดําเนินการคํานวณสัดสวนเพ่ือหาผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวนในแตละกลุมจังหวัด 

ดังตอไปนี ้
 (๑) ใหรวมผลการนับคะแนนทั้งหมดทีพ่รรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมัคร      

กลุมจังหวดันั้นไดรับคะแนน 
 (๒) ใหนําคะแนนรวมจาก (๑) หารดวยสิบ ผลลัพธที่ไดใหถือเปนคะแนนเฉลี่ยตอ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนหน่ึงคน 
 (๓) ใหนําคะแนนรวมของแตละพรรคการเมืองที่ไดรบัหารดวยคะแนนเฉลี่ยตาม 

(๒) ผลลัพธที่ไดเปนจํานวนเต็ม คือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่พรรค

การเมืองนั้นไดรับ โดยเรียงลําดับจากรายชื่อแรกของบัญชีรายชื่อเปนลําดับไป 

 (๔) ในกรณทีี่จาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่พรรคการเมืองไดรบั

รวมกันทุกพรรคการเมืองในกลุมจังหวัดมีจํานวนไมครบสิบคน ใหพรรคการเมืองที่มีผลลัพธ

ตาม (๓) เปนเศษและพรรคที่ไดคะแนนไมถึงจํานวนตาม (๒) พรรคใดมคีะแนนหรือคะแนน

เหลือที่มีจํานวนมากที่สุดไดรับจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน

ตามลําดับจนกวาจะมีสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่พรรคการเมืองทั้งหมดไดรับ

รวมกันครบจาํนวนสิบคน 

 
สวนที่ ๒ 

การประกาศผลการเลือกตั้ง 
-----------------  

 

 ขอ ๑๙๓ ในกรณทีี่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวามกีรณีอันควรเชื่อไดวาการ

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดหรือของผูสมัครรับเลอืกตั้งแบบแบงเขตหรือของพรรคการเมืองใน 

การเลือกตั้งแบบสัดสวนมิไดเปนไปโดยไมสุจริตและเทีย่งธรรม ใหประกาศผลการเลือกตั้ง    

วาผูใดไดรับเลือกตั้งภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันเลือกตั้ง ดังน้ี 
 (๑) ในกรณีการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๓๖ 
 (๒) ในกรณกีารเลือกตั้งแบบสัดสวนของกลุมจังหวดัใด ใหคณะกรรมการ         

การเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแบบสัดสวน ตามแบบ ส.ส. ๓๖/ส 
และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําหนังสือรับรองการไดรับเลอืกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร เพ่ือเปนหลักฐานใหแกผูสมัครทีไ่ดรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๔๔ และ ส.ส. ๔๔/ส 

 ขอ ๑๙๔ ในกรณทีี่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันสงสัยวามีกรณีไมสุจรติและ

เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตหรือแบบสัดสวนในเขตเลือกตั้ง

ใด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะยังไมประกาศผลการเลือกตั้งสําหรบัเขตเลือกตั้งน้ันก็ได     

แตตองสอบสวนและวินิจฉยัเพื่อส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือประกาศ

ผลการเลือกตัง้ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง 
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 ขอ ๑๙๕ ในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ผูสมัครที่ไดรับคะแนนเลือกตั้งมาก

ที่สุดเปนผูไดรับเลือกตั้ง แตในกรณีที่เขตเลือกตั้งใดมสีมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต

เลือกตั้งไดมากกวาหนึ่งคนใหผูสมัครที่ไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลําดบัลงมาในเขต

เลือกตั้งน้ันเปนผูไดรับการเลือกตั้งตามจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในเขต

เลือกตั้งน้ัน 
 ในการประกาศผลการเลือกตั้งตามขอ ๑๙๓ หรอืขอ ๑๙๔ ใหคณะกรรมการ      

การเลือกตั้งสงผลการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนทุกพรรคไปยังประธาน

รัฐสภาและนาํประกาศผลการเลือกตั้งดงักลาวประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งออกหนังสือรับรองการไดรับการเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนรายบุคคล เพ่ือเปนหลักฐานในการไดรับการเลือกตัง้ 

 ขอ ๑๙๖ ภายใตบังคับขอ ๑๙๓ การประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

กรณใีนวันเลือกตั้งมีผูสมัครเทากบัหรือนอยกวาจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีจ่ะพึงมีใน

เขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งไดเม่ือผูสมัครนั้น            

ไดคะแนนเลือกตั้งอยางนอยรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งและมากกวาจํานวนบัตร    

ไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ขอ ๑๙๗ ในกรณีมีการเลือกตั้งใหมเพราะเหตุในวันเลือกตั้งมีผูสมัครแบบแบงเขต

เลือกตั้งเทากบัหรือนอยกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพงึมีในเขตเลือกตั้งและได

คะแนนเลือกตั้งนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือไดคะแนนเลือกตั้งเทากับหรือ  

นอยกวาจาํนวนบัตรประสงคไมลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผล

การเลือกตั้งใหมไดเม่ือเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ ๑๙๖ 

 ขอ ๑๙๘ ภายใตบังคับขอ ๑๙๓ ในกรณทีีมี่การเลือกตั้งใหมและไมสามารถ

ประกาศผลการเลือกตั้งใหมตามขอ ๑๙๗ ได ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจดัใหมีการ

เลือกตั้งใหมอกีครั้งหน่ึงน้ัน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตัง้ใหมตามขอนี้

ไมวาผลการลงคะแนนเลือกตั้งจะเปนเทาใดก็ตาม 
 

สวนที่ ๓ 
การจับสลาก 

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

 ขอ ๑๙๙ ในกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด

ไมสามารถกระทําได เน่ืองจากมีผูสมัครไดรับคะแนนเลือกตั้งเทากนัอันเปนเหตุใหไมสามารถ

เรียงลําดับผูไดรับเลือกตั้งตามขอ ๑๙๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งแจงให

ผูสมัครที่ไดคะแนนเทากันนั้นเพื่อจับสลากตอหนาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้ง ตาม วัน เวลา และสถานที่ทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด     

ซึ่งตองไมเกินสามวันนับแตวันเลือกตั้ง 
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 ขอ ๒๐๐ ในกรณทีี่มีผูสมัครตามขอ ๑๙๙ ไมสามารถมาจับสลากตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งกําหนดไดใหมอบอํานาจใหเปนลายลักษณอักษร

ใหบุคคลอื่นจบัสลากแทน 
 ขอ ๒๐๑ ในกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดใด          

ไมสามารถทําได เน่ืองจากมีกรณทีี่พรรคการเมืองมีเศษของคะแนนเทากันอันเปนเหตุใหไม

สามารถเรยีงลําดับพรรคการเมืองไดตามขอ ๑๙๒ (๔) ใหพรรคการเมืองที่ไดเศษมีคะแนน

เทากันจับสลาก โดยตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีคะแนนเทากันภายในวันและเวลาที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดซึ่งตองไมเกินสามวันนับแตวันเลือกตั้ง เพ่ือใหได

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนครบจํานวนที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งน้ัน 
 ขอ ๒๐๒ การจับสลากใหดาํเนินการดังน้ี 
 การจับสลากครั้งหน่ึง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้จัดทาํรายชื่อ

ผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ตองจับสลากบนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะ ทําการเขยา

ภาชนะใหสลากคละกันเพื่อไมใหทราบวาเปนสลากของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด แลวให

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูจับสลากชื่อผูสมัคร

หรือพรรคการเมืองจากในภาชนะขึ้นมาทีละหนึ่งใบ ชื่อผูสมัครหรอืพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมา

เปนลําดับแรกใหถือวาผูสมัครหรือพรรคการเมืองนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากครั้งที่

สองกอน ชื่อผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเปนลําดับตอไป ใหถือวาผูสมัครหรือพรรค

การเมืองนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากเปนลําดับถัดไปตามลําดับจนครบทุกผูสมัครหรือพรรค

การเมืองที่ไดคะแนนเทากนันั้น 

 การจับสลากครั้งที่สอง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจัดทําสลาก

เทาจาํนวนผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่จะตองจับสลาก เปนสลากซึ่งมีขอความวา 

“ไดรับเลือกตัง้” จํานวนเทากับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีย่งัขาดอยูเพราะเหตุคะแนน

เทากัน นอกนั้นเปนสลากซึ่งมีขอความวา “ไมไดรับเลือกตั้ง” ผูสมัครใดหรอืพรรคการเมืองใด

จับสลากซึ่งมีขอความวา “ไดรับเลือกตั้ง” ผูน้ันเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือพรรคการเมืองนั้นไดรับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนเพิ่มขึ้นอีกหน่ึง

คนและใหบันทึกแสดงผลการจับสลากไวดวย 
 กรณีการเลือกตั้งแบบสัดสวนใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูที่

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายดําเนินการแทนผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลอืกตั้งโดยอนุโลม  
 ขอ ๒๐๓ เม่ือถึงกําหนดเวลาจับสลากแลว หากผูสมัครรับเลือกตั้งหรอืพรรค

การเมืองที่จะตองจับสลากไมมา ณ สถานที่จับสลากใหผูอาํนวยการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งหรอืเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวแตกรณี เปนผูจับสลากแทนผูที่ไมมา

โดยใหดําเนินการ ตามขอ ๒๐๒ 
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หมวด ๙ 

การเปลี่ยนทีเ่ลือกตั้ง การลงคะแนนเลอืกตั้งใหม 

การนับคะแนนเลือกตั้งใหม และการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้ง 

-----------------  
 สวนที่ ๑ 

การเปลี่ยนทีเ่ลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้งใหม 
-----------------  

 

 ขอ ๒๐๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในกรณทีี่

การลงคะแนนเลอืกตั้งในหนวยเลือกตัง้ใดไมสามารถทําไดเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด

ดังตอไปนี ้
 (๑)  เกิดจลาจล 
 (๒)  เกิดอุทกภัย 

 (๓)  เกิดอัคคีภยั 

 (๔)  เกิดเหตุสุดวิสัย 

 (๕)  เหตุจาํเปนอยางอื่น 

 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดที่เลือกตั้งใหม แตถาไม

อาจกาํหนดทีเ่ลือกตั้งใหมไดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งประกาศงดการ

ลงคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งน้ัน แลวรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน 

 ขอ ๒๐๕ เม่ือไดรับรายงานตามขอ ๒๐๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวัน

ลงคะแนนใหมของหนวยเลอืกตั้งน้ันภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง เวนแตคณะกรรมการ    

การเลือกตั้งพิจารณาแลวเหน็วาเปนกรณตีามมาตรา ๘๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา     

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ขอ ๒๐๖ ถาเหตุตามขอ ๒๐๔ เกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้

ประจําหนวยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแลวแตกรณี ประกาศ 

งดการลงคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งน้ันและรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ใหนําความในขอ ๒๐๕ มาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 

สวนที่ ๒ 

การนับคะแนนเลือกตั้งใหม 
-----------------  

 
 ขอ ๒๐๗ ในกรณีการนับคะแนนเลือกตั้งของที่เลือกตั้งใดไมสามารถกระทาํไดหรือ

ทําการนับคะแนนเลือกตั้งไดจนเสร็จส้ิน เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี ้
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 (๑)  เกิดเหตุจลาจล 

 (๒)  เกิดอุทกภัย 

 (๓)  เกิดอัคคีภยั 

 (๔)  เกิดเหตุสุดวิสัย 

 (๕)  เหตุจาํเปนอยางอื่น 

 (๖)  ความจาํเปนตามสภาพที่อาจมีผลตอความปลอดภยั 

 ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งสําหรับ

หนวยเลือกตัง้น้ันและปดชองใสบัตรเลือกตั้งแลวมัดหบีบัตรเลือกตัง้ดวยเชือกแลวประจําครั่งที่

ปมเชือกหรือกระทาํดวยวิธีอื่นใดที่สามารถปองกันมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้ง แลวนําหีบบัตร

เลือกตั้งพรอมดวยบัตรเลอืกตั้งนําเก็บรกัษาไวในที่ปลอดภัยตามทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลอืกตั้งกําหนดแลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้ง สําหรับ

เอกสารอื่นใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งแยกเกบ็รักษาไวเพ่ือการตรวจสอบ 

 ขอ ๒๐๘ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งไดรบัรายงาน        

ตามขอ ๒๐๗ ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดเพื่อใหคณะกรรมการ    

การเลือกตั้งประจําจังหวดักาํหนด วัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง แลวรายงานตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 
 ขอ ๒๐๙ ในกรณทีี่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งพิจารณาแลวเห็น

วาหนวยเลือกตั้งตามขอ ๒๐๗ มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งในจํานวนที่มิทําใหผลการเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งน้ันไมเปลี่ยนแปลงไป ใหรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาไมใหนับ

คะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งน้ันก็ได 
 

สวนที่ ๓ 

การเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้ง 

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

 ขอ ๒๑๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งใด

หนวยเลือกตัง้หน่ึงหรือหลายหนวยเลือกตั้งเม่ือมีกรณีหน่ึงกรณใีดดังตอไปนี ้

 (๑) เม่ือปรากฏวามีบัตรเลอืกตัง้ทีไ่ดมีการลงคะแนนเลือกตัง้แลว ชาํรดุหรอืสูญหาย 
 (๒) เม่ือผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏวาจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งไมตรงกับ

จํานวนบัตรเลอืกตั้งทีใ่ชในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

 (๓) เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง

แบบแบงเขตเลือกตั้งที่ไดคะแนนอยูในลาํดับซึ่งจะเปนผูไดรับเลือกตัง้ในเขตเลือกตั้งน้ันกอน

ประกาศผลการเลือกตั้ง 
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 ขอ ๒๑๑ ในกรณีตามขอ ๒๑๐ (๑) ถาผูมาใชสิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งน้ันไม

ทําใหผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ันเปลี่ยนแปลงไป มิใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมี

การลงคะแนนเลือกตั้งใหม 

 ขอ ๒๑๒ ในกรณีตามขอ ๒๑๐ (๒) ถาผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ง             

มีจํานวนที่ไมทําใหผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ันเปลี่ยนแปลงไป มิใหคณะกรรมการ      

การเลือกตั้งจดัใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม 

 ขอ ๒๑๓ การเลือกตั้งใหมตามขอ ๒๑๐ ใหนําความในมาตรา ๙ แหง

พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคบัดังตอไปนี้ 
 (๑) งดเวนการประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง โดยใหใชหนวย

เลือกตั้งและทีเ่ลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งไดกาํหนดไวสําหรับ

การเลือกตั้งทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังเลือกตั้งใหม 

 (๒) งดเวนการแตงตั้งผูอาํนวยการประจําหนวยเลือกตัง้ คณะกรรมการประจํา

หนวยเลือกตัง้ และเจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัย โดยใหผูไดรับการแตงตั้งไวสําหรับการ

เลือกตั้งทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังเลือกตั้งใหม ปฏิบัติหนาที่ตอไป ยกเวนคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงใหนําความเฉพาะการแตงตั้งบุคคล    

ในหมวด ๒ เจาพนักงานผูดําเนินการเลอืกตั้ง สวนที่ ๒ ผูอํานวยการประจาํหนวยเลือกตั้ง     

สวนที่ ๓ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง สวนที่ ๔ เจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัย ของ

หมวด ๒ เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยไมนําความเกี่ยวกับ

ระยะเวลามาใชบังคับ 

 (๓) งดเวนการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยใหนําบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งชุดสํารองในคราวการเลือกตั้งทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังเลือกตั้งใหมมาใชกับการ

เลือกตั้งใหม 
 ขอ ๒๑๔ ในกรณีเปนการเลอืกตั้งใหมเพราะเหตุผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

แบบแบงเขตมีจํานวนเทากันหรือนอยกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมีได             

ในเขตเลือกตัง้ และไดรับคะแนนนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือไดคะแนน

เลือกตั้งนอยกวาจํานวนบตัรไมประสงคลงคะแนน ใหนําความในขอ ๒๑๒ มาใชบังคับ         

โดยอนุโลม และมิใหนําความเกี่ยวกับระยะเวลารับสมัครในหมวด ๔ การสมคัรรบัเลือกตั้งมาใช

บังคับกับการรับสมัครใหม โดยใหเปนไปตามระยะเวลาทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
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หมวด  ๑๐ 

การเก็บรกัษาและการทําลายบัตรเลอืกตั้ง 
และเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

-----------------  
 
   ขอ ๒๑๕ เม่ือไดมีประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการ       

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหีบบตัรเลือกตั้งพรอมบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บรักษาบัตรเลอืกตั้งที่อยูใน

หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเลอืกตั้งไวในที่ปลอดภัย 
   หามมใิหผูใดซึ่งไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเปดหีบบัตรเลือกตั้ง 
   ขอ ๒๑๖ การทําลายบัตรเลือกตั้งที่เก็บอยูในหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐาน

ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตามขอ ๒๑๕ จะกระทาํไดเม่ือไดรับอนุมัตจิากคณะกรรมการ       

การเลือกตั้ง 
 ขอ ๒๑๗ ในการขออนุมัติทาํลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารตามขอ ๒๑๖ ให

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดาํเนินการดังน้ี 

 (๑) ในกรณคีณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด

ครบจาํนวนทีส่มาชิกสภาผูแทนราษฎรจะพึงมีภายในเจ็ดวันทาํการนับแตวันเลือกตั้ง ให

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบวาภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งมีการ

คัดคานการเลอืกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ันหรอืไม ถาไมมีใหเสนอขออนุมัติทาํลายบตัรเลือกตั้งและ

เอกสารสารหลักฐานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตถามีการคดัคานการเลือกตั้งของเขต

เลือกตั้งน้ัน ใหเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานไวตามขอ ๒๑๓ จนกวาการพิจารณา

การคัดคานจะแลวเสร็จ จึงเสนอขออนุมัติคณะกรรมการการเลือกตัง้ทําลายบัตรเลือกตั้งหรือ

เอกสารหลักฐานตอไป 
 (๒) ในกรณีเขตเลือกตั้งใด คณะกรรมการการเลือกตัง้ไดประกาศผลการเลือกตั้ง

เพียงบางสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมีภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันเลือกตั้ง 

และมีการคดัคานการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ัน หรือมีการคานการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งโดย

ไมมีการประกาศผลการเลือกตั้ง ใหเก็บรกัษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานไวตามขอ ๒๑๕ 

ไวจนกวาการพิจารณาการคัดคานการเลอืกตั้งจะแลวเสร็จ จึงเสนอขออนุมัติคณะกรรมการการ

เลือกตั้งทําลายบัตรเลือกตั้งหรือเอกสารหลักฐานตอไป 
 (๓) ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด 

เพราะเหตุจะลวงพนระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง ตามมาตรา ๙๓ ของ

รัฐธรรมนูญและมีการคัดคานการเลือกตัง้ ใหเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานของ

เขตเลือกตั้งน้ัน ตามขอ ๒๑๕ ไวจนกวาการพิจารณาการคัดคานการเลือกตั้งจะแลวเสร็จ            

จึงเสนอขออนุมัติคณะกรรมการการเลือกตั้งทาํลายบตัรเลือกตั้งหรือเอกสารหลักฐานตอไป 
 ขอ ๒๑๘ การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานตามขอ ๒๑๕ ใหเก็บไวใน

ที่ปลอดภยั ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดกาํหนด 
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หมวด ๑๑ 
ตัวอยางบตัรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง แผนผังท่ีเลือกตั้ง 

และแบบพิมพ 
-------------------------- 

 
   ขอ ๒๑๙ ตัวอยางบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลอืกตั้ง แผนผังที่เลือกตั้ง และแบบพิมพที่ใช

ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนไปตามตัวอยางและแบบพิมพทายระเบียบนี้   
  
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

(ลงชื่อ)             อภิชาต สุขัคคานนท........................................ 
      (นายอภิชาต  สุขัคคานนท) 

      ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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แบบหีบบัตรเลือกตั้ง 

(แบบที่ ๑) 

 

 

 หมายเหตุ  ก. – บานพับปด-เปดชองใสบัตรเลือกตั้ง 

      ข. – ชองใสบัตรเลือกตั้ง 

      ค. – กุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจ 

      ง. – วัตถุโปรงใส 

      จ. – ชองสําหรับใสกุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจ 

      ฉ. – หูสําหรับยกหีบบัตรเลือกตั้ง 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 
 
ฉ. 

ก. 

ข.

ค. 

ง. 

 

จ. 
 
ฉ. 
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แบบหีบบัตรเลือกตั้ง 

 (แบบที่ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  ก. – ชองใสบัตรเลือกตั้ง 
      ข. – กุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจ 

      ค. – วัตถุโปรงใส 

      ง. – หูสําหรับยกหีบบัตรเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
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แบบหีบบัตรเลือกตั้ง 

(แบบที่ ๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  ก. – ชองใสบัตรเลือกตั้ง 

      ข. – กุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจ 

      ค. – วัตถุโปรงใส 

      ง. – หูสําหรับยกหีบบัตรเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

ก. 

ข. 
ง. 

ค. 
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แบบหีบบัตรเลือกตั้ง 

(แบบที่ ๔) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ก. – ชองใสบัตรเลือกตั้ง 

 ข. – กุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจ 

 ค. – วัตถุโปรงใส 

   

 

 

 
 

 

ก. 
ข. 

ค. 

ข. 
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ตัวอยางแผนผังที่เลือกตั้ง 
การจัดแผนผังท่ีเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง                

อาจจัดหรือดัดแปลงไดตามความจําเปนและความเหมาะสมของที่เลือกตั้ง เชน ตัวอยางดังนี้ 

 

 
 

คําอธิบายประกอบแผนผัง 
 

๑. คูหาลงคะแนน วางหางกันแตละคูหาไมนอยกวา 

 ๕๐ ซ.ม. และคูหาดานลงคะแนนหางจากฝาผนัง

 หรือฉากทึบไมนอยกวา ๑ เมตร 

๒. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ผูมีหนาที่ ควบคุม

 คูหาลงคะแนน 
๓. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ผูมีหนาที่ ควบคุม

 หีบบัตรเลือกตั้ง 
๔. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง 

๕. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

๖. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ฝายตรวจสอบ
 บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและรับการแสดงตน 

๗. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ผูมีหนาที่  

 จายบัตรเลือกตั้ง 

๘. ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง 
๙. ปายปดประกาศ 
๑๐. ปายบอกที่เลือกตั้ง 
๑๑. ฝาผนังหรือวัสดุอยางอื่น 
๑๒. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ผูมีหนาที่จัด 

 ระเบียบและรักษาความสงบเรียบรอย 

 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง  จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งทีแ่ตละจังหวัดจะพึงมี 
และจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด 

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

  ดวยมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ...... เดือน 

................... พ.ศ. .... 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย     

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ .../.... เม่ือวันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. .... และประกาศสํานัก

ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรแยกเปนกรุงเทพมหานคร และจังหวัด

ตางๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ .. เดือน........... พ.ศ. .... ลงวันที่ .. เดือน.......... พ.ศ. .... 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 

 ๑. ราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ .. เดือน........... พ.ศ. .... มีจํานวน................... คน 

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

 ๓. จํานวนสมาชิสภาผูแทนราษฎรและเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งที่แตละจังหวดัจะพงึ

มีและจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด 

ลําดับ

ที่ 
จังหวัด 

จํานวน ส.ส. 

ทั้งจังหวัด 

จํานวน

เขต

เลือกตั้ง 

เขต

เลือกตั้ง

ที่ 

จํานวน 

ส.ส.  

ในเขต

เลือกตั้ง 

จํานวน

ราษฎรของ

แตละเขต 

ทองที่ 

ที่ประกอบเปนเขตเลือกตั้ง 

        

        

รวม

ทั้งสิ้น 

       

   

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

                   

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ส.ส. ๑ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  กําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

ดวยมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ...... เดือน 

................... พ.ศ. .... 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ . ๒๕๕๐ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ .. /.... เม่ือวันที่ ... เดือน........... พ.ศ. ..... และประกาศสํานัก

ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรแยกเปนกรุงเทพมหานคร และจังหวัด

ตางๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ .. เดือน ........ พ.ศ. .... ลงวันที่ .. เดือน ........ พ.ศ. .... 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 

 ๑. ราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่.. เดือน.......... พ.ศ. .... มีจํานวน....................... คน 

 ๒. จํานวนราษฎรโดยเฉลี่ย............................. คน ตอกลุมจังหวัดหนึ่งกลุม 

 ๓. เขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแบบสัดสวน 

กลุม

จังหวัด 
เขต

เลือกตั้งท่ี 

จํานวน ส.ส.  
ในเขตเลือกตั้ง 

จํานวนราษฎรของ

แตละเขตเลือกตั้ง 

จังหวัดที่ประกอบ          

เปนเขตเลือกตั้ง 

     

     

     

รวม

ทั้งส้ิน 

    

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

                   

 

 

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

ส.ส. ๑/ส 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ..................... 

เรื่อง  กําหนดหนวยเลือกตัง้และที่เลือกตัง้ 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา               

พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ............... จึงประกาศกําหนดหนวย

เลือกตั้งและที่เลือกตั้งในทองที่ตําบล/เทศบาล ..................................... อําเภอ.............................................. 

จังหวัด..................................... ไวดังน้ี 
 ๑.  หนวยเลือกตัง้ที่ ๑ ไดแก หมูที่... ตําบล/เทศบาล ...................... อําเภอ........................  

      หรือบานเลขที่ ......... ถึงบานเลขที่ ........ ตรอก/ซอย ................. ถนน....................... 

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

      ที่เลือกตั้ง ไดแก ............................................................................................................... 

 ๒.  หนวยเลือกตัง้ที่ ๒ ไดแก หมูที่... ตาํบล/เทศบาล ...................... อําเภอ........................  

      หรือบานเลขที่ ......... ถึงบานเลขที่ ........ ตรอก/ซอย ................. ถนน....................... 

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

      ที่เลือกตั้ง ไดแก ............................................................................................................... 

ฯลฯ 

  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

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

 

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่ ... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ..................... 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
-------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่.... จังหวัด .............................. 

ลงวันที่ ... เดือน ............. พ.ศ. .... ไดกําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตตําบล/เทศบาล............. 

อําเภอ .................... ของเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ........................................ ไวแลว น้ัน 

  บัดนี้ เห็นเปนการสมควรเปลี่ยนแปลงหนวยเลือกตั้งที่ ... และที่เลือกตั้ง จึงอาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งจึงประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งขึ้นใหม ดังน้ี 

 

ลําดับที ่ หนวยเลือกตัง้ ที่เลือกตั้ง 

 หนวยเลือกตั้งที่ .......... 

ตําบล/เทศบาล ......... 

หนวยเลือกตั้งเดิม 

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

หนวยเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม 

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

ที่เลือกตั้งเดิม 

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

ที่เลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม 

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

 หนวยเลือกตั้งที่ .......... 

ตําบล/เทศบาล ......... 

หนวยเลือกตั้งเดิม 

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

หนวยเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม 

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

ที่เลือกตั้งเดิม 

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

ที่เลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม 

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

 ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

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

 

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่ ... 

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

 

 

 

 

ส.ส. ๓ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ..................... 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งกรณีเหตุสุดวิสัย 

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

 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่... จังหวัด.............................. 

ลงวันที่ ... เดือน............ พ.ศ. ....ไดกําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตตําบล/เทศบาล............... 

อําเภอ .................... ของเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ........................................ ไวแลว น้ัน 

 บัดนี้ เห็นเปนการสมควรเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งใหม ฉะนั้นอาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจึง

ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งดังตอไปนี้ 

 

หนวยเลือกตัง้ที ่ ที่เลือกตั้งเดิม ที่เลือกตั้งใหม 

(ระบุเลขลําดับ 

ของหนวยเลือกตั้ง) 

ตําบล/เทศบาล ................. 

 

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

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

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

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

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

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

 

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่ ... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่....... จังหวัด........................ 
เรื่อง กําหนดที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

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

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่...... จังหวัด

........................ จึงประกาศกําหนดสถานที่ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ดังน้ี 
๑.  ที่เลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ.................. 
๒.  ที่เลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ.................. 
๓.  ที่เลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ.................. 
๔.  ที่เลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ.................. 

ฯลฯ 

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่.......... 
จังหวัด........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๕ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั........................ 

เรื่อง กําหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวัด 

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

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลอืกตัง้

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.................. จึงประกาศ

กําหนดสถานที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตจังหวัด........................ไว ดังน้ี 

๑. ที่เลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานที่) ........  

๒. ที่เลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานที่) ........  

๓. ที่เลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานที่) ........  

๔. ที่เลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานที่) ........  

ฯลฯ 

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัด........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๕/ก 



 

 

 

คําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด..................... 

ที ่..../.... 

เรื่อง  แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลอืกตั้งประจาํหนวยเลือกตัง้ 

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

ดวยมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ ... เดือน................ 

พ.ศ. .... 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา          

เขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด................ จึงแตงตั้งใหผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ เปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง

ประจําหนวยเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่........ หมูที่ ... ตําบล/เทศบาล............... อําเภอ...............               

เขตเลือกตั้งที่ ...... 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. เจาหนาที่รักษาความปลอดภยั ไดแก .................................................  

  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. .... 

    ส่ัง ณ วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... 

                   

                                    (ลงชื่อ) 

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

                                    ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที.่........... 

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

 

หมายเหต ุ ผูแทนของพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง 

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

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

     ฯลฯ  

ส.ส. ๖ 



 

 

 

 

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

 
 

 

เขียนที่............................................ 

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

เรื่อง ขอแตงตั้งผูแทนของพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณการลงคะแนนเลือกตั้ง 

  และการนับคะแนนเลือกตั้ง 

เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด....................... 

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

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่........ จังหวัด..........................และ/หรือ      

สงสมาชิกพรรคเขาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ดังน้ัน ..........(ระบุชื่อพรรค

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

ตําบล/เทศบาล หนวยเลือกตัง้ที ่ ผูแทนพรรคการเมือง 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

  ฯลฯ 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

                                        (ลงชื่อ) 

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

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

 

 

 

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

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

ส.ส. ๗ 



 
 

 

 

ที.่.....................                              

  

 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําเขตเลอืกตั้งที.่...จังหวัด............... 

ที่ตั้ง...................................................... 

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

เรื่อง การแตงตั้งเจาพนักงานผูดาํเนินการเลือกตั้งประจาํหนวยเลือกตั้ง 

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

ส่ิงที่สงมาดวย  คําส่ังแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง 

  ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด……………… พิจารณาเห็นวาทาน

มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงแตงตั้งใหทานเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งที่ ...              

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

แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งเสียงที่สงมาพรอมนี้ และเพื่อเปนการซักซอม

ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ จึงขอเรียนเชิญทานรวมประชุมรับฟงคําชี้แจง ในวันที่ ....... เดือน .............. 

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

  อนึ่ง ขอเรียนใหทราบดวยวาในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ      

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทานเปนเจา

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งจนสิ้นสุดแหงการงานในหนาที่ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมรับฟงการชี้แจงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย 

 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

                ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที.่.... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๘ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่....... จังหวัด........................ 

เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลอืกตั้งประจาํที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

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

อาศัยอํานาจตามความขอ ๓๗. แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่....... จังหวัด

.....................จึงแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่

เลือกตั้งกลาง.............. (ชื่อสถานที่) .............. อําเภอ................. จังหวัด........................ ดังน้ี 

๑.  ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลาง ไดแก........................................................ 

๒.  คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง ประกอบดวย 

 (๑)  ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง ไดแก........................................................ 

 (๒)  กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง ไดแก 

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

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

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

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

๓.  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

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

 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ............ 

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

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่.......... 

จังหวัด........................... 

 

หมายเหตุ  ผูแทนของพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง 

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

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

     ฯลฯ  
 

 

ส.ส. ๙ 



 

 

 

คําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวัด........................ 

ที่............./................... 

เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลอืกตั้งประจาํที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  ชุดที่ ....... 

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

อาศัยอํานาจตามความขอ ๓๘ แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลาง

นอกเขตจังหวัด ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง.............. (ชื่อสถานที่) .............. อําเภอ................. จังหวัด

........................ ประกอบดวย 

๑.  ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลาง ไดแก........................................................ 

๒.  คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง ประกอบดวย 

 (๑)  ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง ไดแก........................................................ 

 (๒)  กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง ไดแก 

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

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

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

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

๓.  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  ไดแก 

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

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

โดยผูรับแตงตั้งใหรับผิดชอบผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

นอกเขตจังหวัด (ส.ส.๑๑/ก) ลําดับที่ ..........ถึงลําดับที่ .................. 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ............ 

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

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัด........................... 

หมายเหตุ ๑. คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ๑ ฉบับตอการแตงตั้งคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง

 นอกเขตจังหวัด ๑ ชุด 
 ๒. การรับผิดชอบตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อฯ หรือเปนจังหวัด หรือกลุมจังหวัด หรือตามความเหมาะสมของ

 แตละจังหวัด 

ส.ส. ๙/ก 



 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... 

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

เรื่อง บัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

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

 

 

 

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

บานเลขที่....................ถึงบานเลขที่.........................หมูที่..................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................. 

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

 

 

 

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

 

 

(ใบแรก) 

ส.ส. ๑๐ 



 

 

  
หลักฐานที่ใชในการลงคะแนน 

เลขหมาย

ประจําบาน 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล เพศ วัน เดือน ปเกิด ลําดับที่ 
เลขหมายของบัตร สถานที่ออกบัตร 

ลายมือชื่อหรือ        

ลายพิมพนิ้วมือ 
หมายเหตุ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

 

 

 

ใบตอ 

ส.ส. ๑๐ 



 

 

 

 

 

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

 

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

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

            ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งที่ ...... 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

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

......................................................ผูทาน 

 

ใบทาย 

ส.ส. ๑๐ 



 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงหวดั....................................... 

เรื่อง บัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกเขตจังหวดั 

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

 

 

 

สําหรับผูมีสิทธิเลือกตัง้ที่มีชื่อในทะเบยีนรายชื่อผูมสีิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ประสงคจะลงคะแนนในจังหวัด................................................ 

สถานที่เลือกตั้งกลางของจังหวัด................................................ 

 

 

 

 

 

 

(ใบแรก) 

 

 

ส.ส. ๑๐/ก 



 

  

 
หลักฐานที่ใชในการลงคะแนน 

ลําดับที่ เขตเลือกตั้ง รหัสเขตเลือกตั้ง 
เลขหมายประจําตัว

ประชาชน 
ชื่อตัว - ชื่อสกุล 

เลขหมายของบัตร สถานที่ออกบัตร 
ลายมือชื่อหรือ 

ลายพิมพนิ้วมือ 
หมายเหตุ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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

 

 

ใบตอ 

 

ส.ส. ๑๐/ก 



 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

            ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั ............................. 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

......................................................ผูทาน 

 

ใบทาย

ส.ส. ๑๐/ก 



 
(ดานหนา)   

 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งที่.............จังหวัด........................ 

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

  วัน................เดือน.............................พ.ศ. ...........เปนวันเลือกตั้ง 
............................................................................................................................................................... 
  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคราวนี้  ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานทุกคนมีหนาที่

ไปใชสิทธิเลือกตั้ง หากไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได โปรดแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอนาย

ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน (เทศบาล) ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมอาจ

แจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งยอมเสียสิทธิทางการเมืองตามที่กฎหมายกําหนด จึงขอไดโปรด

ดําเนินการดังน้ี 
  ๑. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งวามีชื่อของทานหรือไม         

ถาไมมีหรือไมถูกตองโปรดติดตอนายทะเบียนอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน             

ณ สํานักงานเทศบาล  ภายในวันที่...........เดือน............................พ.ศ. ........ 
  ๒. ขอเชิญทานและผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานทุกคนไปลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง

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

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

๑๕.๐๐ น. 
  ๓. ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานมีดังน้ี 

 ลําดับที่     ชื่อตัว-ชื่อสกุล  ลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 ๑.  .......................................  ............................ 
 ๒.   .......................................  ............................ 
 ๓.  .......................................  ............................ 
 

 

 
สํานักทะเบียน ....................................... ทําการแทน 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่ ....... 
จังหวัด ............................................... 
 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๑ 



 

 
(ดานหลงั) 

 
 กรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได สามารถ

แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน ภายใน ๗ วันกอน              

วันเลือกตั้งหรือภายใน ๗ วันนับแตวันเลือกตั้ง   

 ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมไดแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งผูน้ัน

ยอมเสียสิทธิ ๓ ประการ  ดังน้ี 

 ๑. สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 ๒. สิท ธิส มัครรับ เลื อกตั้ ง และสิท ธิ ได รั บการ เสนอชื่ อ เ ข า รั บการสรรหา เปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
 ๓. สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองที่ 

 การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูน้ันไมไปใชสิทธิ

เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผูน้ันไปใชสิทธิเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 (มาตรา  ๒๖  แห งพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนูญว าด วยการ เลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๑ 



 

แบบคํารองขอเพิ่มชือ่/ถอนชื่อในบัญชรีายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตัง้ 

เลขที่............./.................          เขียนที่................................................. 

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

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

อยูบานเลขที่........หมูที่..........ตรอก/ซอย.........................................ถนน................................................. 

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

ประสงคขอใหนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทอถ่ินดําเนินการเกี่ยวกับรายการผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชี

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

เขตเลือกตั้งที่ ..........จังหวัด............................................. ดังน้ี 

  ๑. ขอเพิ่มชื่อ  ขาพเจา  บุคคลอื่นตอไปในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
  ๑.๑ ................................................ เลขประจําตัวประชาชน........................................ 
  ๑.๒ ...............................................  เลขประจําตัวประชาชน........................................   
  ๑.๓ ...............................................  เลขประจําตัวประชาชน........................................   

  ๒. ขอถอนชื่อ  ขาพเจา   บุคคลอื่นตอไปในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
  ๒.๑ ................................................ เลขประจําตัวประชาชน........................................ 
  ๒.๒ ...............................................  เลขประจําตัวประชาชน........................................   
  ๒.๓ ...............................................  เลขประจําตัวประชาชน........................................   

  ๓. เรื่องอื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................... 

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

  วันที่.................... 
 (๒)  ................................................................................................................................................................... 
 (๓)  ................................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

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

ส.ส. ๑๒ 



  
 

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

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

   

 

คําพิพากษา/คําวินิจฉัยสั่งการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลําดับ

ท่ี 

เลข 

ประจําตัว

ประชาชน 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล อายุ 
ภูมิลําเนา

ปจจุบัน 
ความผิดที่

กระทํา 
วันเดือนป 

ระยะเวลาที่

ถูกเพิกถอน 

วันที่พนการ

ถูกเพิกถอน

สิทธิ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๓ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่ .......  

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

เรื่อง  การเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง 

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

ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด ...............ไดรับแจงจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง วามีบุคคลซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ของเขตเลือกตั้งที่ .... 

จังหวัด .......................... น้ี ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง        

มีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีรายชื่อ ดังน้ี 

  

ลําดับ

ที ่

เลขประจําตัว

ประชาชน 
ชื่อ-สกุล อาย ุ ภูมิลําเนาปจจบัุน 

วันที่พนจากการ 

ถูกเพิกถอนสิทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

บุคคลดังกลาวขางตนจึงหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

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

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

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

              ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ....  

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

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๔ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง การสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

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

  ดวยไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป           

ในวันที่................................. ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกําหนดวันที่พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบสัดสวนและวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังน้ี 

 (๑) พรรคการเมืองใดประสงคสงสมาชิกพรรคสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบสัดสวน ใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก

หัวหนาพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน พรอมดวย 

  (๑.๑)  หนังสือแสดงความยินยอมของผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคน  

  (๑.๒)  เงินคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละหาพันบาท  

  (๑.๓)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาว

ประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนคนละ ...... รูป  

 รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต           

วันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ระหวาง ................ น. 

ถึง .................. น. ณ ............................................. เลขที่ ............. ถนน ...............................................

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

  (๑.๔)  เอกสารที่แสดงใหเห็นวาไดพิจารณาสงบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๙๗ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 (๒) ผูใดจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด 

ใหยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งดวยตนเองพรอมทั้ง 

  (๒.๑)  หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง  

  (๒.๒)  คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละหาพันบาท  

  (๒.๓)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาว

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

  รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งน้ัน ตั้งแตวันที่ ..... เดือน...................... พ.ศ. .... ถึงวันที่........... เดือน...................... พ.ศ. .... 

ระหวาง....................... น. ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๕ 



 

 

- ๒ - 

 

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

  (๓.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมี               

บัตรประจําตัวประชาชนกฎหมายใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถ

แสงตนไดและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

  (๓.๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓.๓) ใบรับรองแพทย 

 (๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหยื่นหลักฐาน

ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ิมเติมอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

  (๔.๑) หลักฐานซึ่งแสดงวามีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวา ..... ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๔.๒) หลักฐานซึ่งแสดงวาเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 

  (๔.๓) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับ

เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ..... ปการศึกษา 

  (๔.๔) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัด

ที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา .... ป 
 (๕) ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนใหยื่นหลักฐานประกอบการ

สมัครรับเลือกตั้งเชนเดียวกับ (๔) แตจังหวัดใหหมายถึงกลุมจังหวัด 

 อนึ่ง บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือ

แบบสัดสวนแบบใดแบบหนึ่งไดเพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกตั้งไดเพียงเขตเดียว 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

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

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

  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๕ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง การสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงทีว่าง 

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

  ดวยไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง

แทนตําแหนงที่วางในวันที่ ........................................ของเขตเลือกตั้งที่ ......... จังหวัด ......... ฉะนั้น อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกําหนดวันรับสมัคร

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ตั้งแตวันที่ ... . . เดือน 

...................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. .... ระหวาง .................. น. ถึง ................. น.             

ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด 

  ผูใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งแทนตําแหนง

ที่วางดังกลาว ใหยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งดวยตนเองพรอมทั้งหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง 

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละหาพันบาท รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาดกวางประมาณ ๘.๕ 

เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนคนละ ......... รูป รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบ

สมัครรับรองความถูกตองตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งน้ัน ดังน้ี  

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตร

ประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถ

แสดงตนได 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) ใบรับรองแพทย 

 (๔) หลักฐานเพิ่มเติมอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

  (๔.๑) หลักฐานซึ่งแสดงวามีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๔.๒) หลักฐานซึ่งแสดงวาเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 

  (๔.๓) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับ

เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 

  (๔.๔) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัด

ที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 
 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๕/ก 



 

- ๒ - 

 

 อนึ่ง บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใดเพียงพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง

ไดเพียงเขตเดียว 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

 

 

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

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

  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๕/ก 



 

 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที ่.......  

จังหวัด ........................ 

เรื่อง กําหนดสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

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

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร              

แบบแบงเขตเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่..... เดือน .......................              

พ.ศ. ....  น้ัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย          

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ............................ จึงกําหนดใหใช ................................... เปนสถานที่สมัคร        

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ............................ 

  ดังน้ัน ผูใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง          

ใหนําหลักฐานเอกสารที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดมายื่นตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งดวยตนเองภายในระยะเวลาและสถานที่กําหนด 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

 

 

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๖ 



      

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

แบบแบงเขตเลือกตั้ง 

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

 

ใบสมัครเลขที ่...................... (สําหรับเจาหนาที่กรอก) 

ขาพเจา 

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

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

 (๒) หมายเลขประจําตัวประชาชน  

       - - - -  

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

 (๔) อายุ ............. ป 

 (๕) เกิดบานเลขที ่..... ตรอก/ซอย .................................. 
  หมูที่ ....... ถนน ......................................................... 
  ตําบล/เทศบาล.......................................................... 
  อําเภอ........................................................................ 
  จังหวัด ....................................................................... 
  รหัสไปรษณยี ............................... 
 (๖) ที่อยูปจจุบันอยูบานเลขที่ ............................................ ตรอก/ซอย ............................................................ 

  หมูที่ ....... ถนน ...................................................... ตาํบล/เทศบาล........................................................... 

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

  รหัสไปรษณยี ............................... 
 (๗) สถานที่ติดตอ ................................................................................................................................................. 

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

 (๘) บิดาชื่อ ................................................................................. สัญชาติ ................................. 

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

 (๑๐) คูสมรสชื่อ ....................................................................... สัญชาติ ................................. 

 (๑๑) สังกัดพรรคการเมือง ชื่อ ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือรปูภาพ 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

 

ส.ส. ๑๗ 



 
(ใบตอ) 

 

(๑๒) คุณสมบัติอื่นตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดอยางใดอยางหน่ึง คือ 

  (๑๒.๑) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งติดตอกันไมนอยกวา ..... นับถึงวันสมัคร

รับเลือกตั้ง ระหวางวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....  

  (๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซึ่งเปนจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 

  (๑๒.๓) เคยศึกษาในสถานศึกษา ............................................... ที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

เปนเวลาติดตอกัน ..... การศึกษา ระหวางวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน .................. 

พ.ศ. ... 

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

ถึงวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... หรือเคยมีชื่อยูในทะเบียนบานเลขที่ ..... หมูที่ ..... ตรอก ................ 

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

จังหวัด ............................. ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป ระหวางวันที่ .....  

เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....  

(๑๓) วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................. 

(๑๔) เคยเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. ................. หรือสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. ............................ หรือ

สภานิติบัญญตัิแหงชาติ ป พ.ศ. ................... 

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

  ขาพเจาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ...................................................... โดยขอสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ................................ และขาพเจา      

ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามเปนผู มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๗ 



(ใบทาย) 

 

บันทึกการใหถอยคําของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

เขียนที่ ...................................... 

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

  ขาพเจา ........................................................................... ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริงตอ

................................ ตําแหนง ...................................... ดังตอไปนี้ 

  ถาม ทานใชหลักฐานใดบางมาใชประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 

  ตอบ ขาพเจาไดนําหลักฐานที่ขาพเจาไดรับรองแลวประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังน้ี

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

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

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

  ถาม ทานยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม 

  ตอบ ขาพเจาขอยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานเปนจริงทุกประการ   

  ถาม ทานเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีคุณสมบัติและ            

ไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชหรือไม 

  ตอบ ใช 

  ถาม ทานเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือไม 

  ตอบ ขาพเจาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค ....................... 
  ขอความขางบนนี้ไดอานใหขาพเจาฟงแลว ขอรับรองวาถูกตองและขอยืนยันในชั้นศาลได

ดวย จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

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

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

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

                 (..............................................) ผูบันทึก/จด/อาน 

 

คําส่ังผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 

 ไดสอบสวนแลว   ใหรับใบสมัคร 

             ไมใหรับใบสมคัรเพราะ ............................... 

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

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ..............                           

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

 

ส.ส. ๑๗ 



 

 

 

หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมอืง 
 
 
ที่ ........................................... 

  

 

เขียนที่ ....................................... 

 

 

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

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

ลําดับที่ ................ เม่ือวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ........ พรรคไดสงสมัครเขารับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ .......... จังหวัด ..................... สําหรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ ..... เดือน ............................. พ.ศ. ........ 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ กรณีที่หัวหนาพรรคไมไดลงนามในหนังสือรับรองดวยตนเอง ผูลงนามแทนจะตองเปน

กรรมการบริหารพรรคที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรคการเมืองนั้นตามมาตรา ๑๗               

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และผูสมัครตองยื่นหนังสือ

มอบหมายนี้พรอมกับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. ๑๗/ก 



 
 
 
 

หนังสือมอบหมาย 

ทําการแทนหัวหนาพรรคการเมือง 

 

ที่ ..................        เขียนที่ ................................. 

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

เรื่อง  มอบหมายใหทําการแทนหัวหนาพรรคการเมือง 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

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

อยูบานเลขที่ .......... ถนน ..................... ตําบล ........................ อําเภอ ....................... จังหวัด ......................  

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

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

เปนผูมีอํานาจทําการแทนขาพเจา ดังน้ี (ระบุอํานาจที่จะมอบหมายเปนขอๆ ใหชัดแจง) 

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

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

ฯลฯ 

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

ตอหนาพยาน 

 

(ลงชื่อหัวหนาพรรคการเมอืง)  .............................................

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

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

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

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

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

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

 

 

 

หมายเหต ุผูรับมอบหมายใหทําแทนหัวหนาพรรคการเมือง จะตองเปนกรรมการบริหารพรรคที่กําหนดตาม

มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ส.ส. ๑๗/ข 



 

 

 

บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบสัดสวนของพรรค .................................. 

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

เลขที่ .................. (สําหรับเจาหนาที่กรอก)        

 

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

ผูรับมอบจากหัวหนาพรรค .............................. มีที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรคอยู ณ บานเลขที่ ........... 

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

อําเภอ ............................. จังหวัด ......................... โทรศัพท ...................... และเปนพรรคการเมืองที่นาย

ทะเบียนไดจดแจงไวในทะเบียนพรรคการเมืองแลว ขอยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบสัดสวนของพรรค ......................... จํานวน ............. กลุมจังหวัด จํานวน ............. คน มี

รายชื่อเรียงตามลําดับ ดังน้ี 

กลุมจังหวัดที่ ๑ (๑. จังหวัด .................... ๒. จังหวัด .................... ฯลฯ) 

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 

๑   

๒   

๓   

๔   

๕   

๖   

๗   

๘   

๙   

๑๐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๗/ค 



- ๒ - 
 

กลุมจังหวัดที่ ๒ (๑. จังหวัด .................... ๒. จังหวัด .................... ฯลฯ) 

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 

๑   

๒   

๓   

๔   

๕   

๖   

๗   

๘   

๙   

๑๐   

 

 

ฯลฯ 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนดังกลาวเปน    

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และการ

คัดเลือกไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคบัของพรรคการเมือง 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๗/ค 



 
หนังสือยินยอมใหเสนอชือ่สมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

ใบแสดงความยินยอมเลขที่ ............ (สําหรับเจาหนาที่กรอก) 

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

(๖) ที่อยูปจจุบันอยูบานเลขที่ ..... ตรอก/ซอย .......................... 

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

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

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

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

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

(๑๑)  สังกัดพรรคการเมืองชื่อ ...................................................................... 
(๑๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................................................. 
(๑๓)  เคยเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. .................... หรือสมาชิกวุฒิสภา ป พ.ศ. ...................   

  หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ป พ.ศ. ............... 

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

  โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจายินยอมใหพรรค .................... เสนอชื่อขาพเจาสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของพรรค ............................ และขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐   

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

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

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

ส.ส. ๑๗/ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือรปูภาพ 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

 



 

 

 

 

 

ใบรับใบสมคัรรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

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

 

ใบรับลําดับที่ ..............................    เลมที่ ............................................. 

 

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

ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ .............. 

จังหวัด ........................ และหนังสือรับรองของหัวหนาพรรค ................................. คาธรรมเนียมการสมัคร             

เปนเงินสดหรือตั๋วแลกเงนิหรือแคชเชียรเช็ค ธนาคาร ........................................ สาขา ............................... 

เลขที่ ............................... จํานวน ........................... บาท (....................................................................) 

พรอมทั้งรูปถาย จํานวนคนละ ........ รูป ตลอดจนหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครแลว เม่ือวันที่ .... 

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

 

 

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ..... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๘ 



 

 

 

 
ใบรับใบสมคัรรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

 

ใบรับลําดับที่ ..............................    เลมที่ ............................................. 

 

  ไดรับเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของพรรค 

........................................ จํานวน ............. เขตเลือกตั้ง จํานวน .......... คน และหนังสือยินยอมของ

ผูสมัครทุกคน คาธรรมเนียมการสมัครเปนเงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียรเช็ค ธนาคาร 

..........................................  สาขา .................................. เลขที่ ..................................... จํานวน 

.................... บาท (...........................................................) พรอมทั้งรูปถาย จํานวนคนละ ......... รูป 

ตลอดจนหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครแลว เม่ือวันที่ ....  เดือน ............... พ.ศ. ..... เวลา 

......................... น. 

 

 

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๘/ส 



 
 

 

 

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

 

 

   เขียนที่ ................................ 
     ............................................ 

 

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

เรื่อง แจงการไมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

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

  ตามที่ทานไดยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง         

เม่ือวันที่ ...... เดือน .......................... พ.ศ. ...... น้ัน 

  บัดนี้ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ

และสอบสวนการสมัครรับเลือกตั้งของทานแลว ปรากฏวาทานเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม         

มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ          

แหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  เน่ืองจาก ......................................................................................................... 

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

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

  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งที่ ..... 

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

 

 

 

 

 

 
 

ส.ส. ๑๙ 



 
 

 

 

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

 

 

   เขียนที่ ................................ 
     ............................................ 

 

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

เรื่อง  แจงการไมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

ส่ิงที่สงมาดวย   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 

  ราษฎรแบบสัดสวน (ส.ส. ๒๒/ส๒) 

  ตามที่พรรค ............................................... ไดยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน ............. กลุมจังหวัด จํานวน ............... คน เม่ือวันที่ .... 

เดือน ................. พ.ศ. ...... น้ัน  

  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และลักษณะ

ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนของพรรค ........................... ทุกคนแลวปรากฏวา 

  ผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติ         

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ....... คน ดังน้ี 

 ๑. .............ระบุชื่อ................  (กลุมจังหวัดที่ ...)  เน่ืองจาก .................................... 

 ๒. .............ระบุชื่อ................  (กลุมจังหวัดที่ ...)  เน่ืองจาก .................................... 

 ๓. .............ระบุชื่อ................  (กลุมจังหวัดที่ ...)  เน่ืองจาก .................................... 
ฯลฯ 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 

                          ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

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

                     ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

ส.ส. ๑๙/ส 



 

 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที ่....... จังหวัด .................. 

เรื่อง  เพิกถอนการสมัครรบัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

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

  ตามประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด .....................          

เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ... เดือน ................             

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

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

เขตเลือกตั้งที่ .................. จังหวัด ....................... น้ัน 

  ดวยศาลฎีกาไดมีคําส่ังเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ (นาย/

นาง/นางสาว/ยศ) ................................................. สังกัดพรรค ........................ หมายเลขประจําตัว

ผูสมัคร ........... เขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ....................... รายละเอียดตามสําเนาคําส่ังศาลฎีกาคดี

หมายเลขดําที่ .........../............ คดีหมายเลขแดงที่ .........../............ วนัที่ ......  เดือน .................. พ.ศ. .....  

  ดังน้ัน จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และหากปรากฏวามีบัตรเลือกตั้งใดที่ทําเครื่องหมาย

กากบาทในชองหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งรายดังกลาวใหถือวาเปนบัตรเสีย 

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

 

 

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ..... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๐ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง  เพิกถอนการสมัครรบัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบสัดสวนของพรรค .............................. ลงวันที่ ... เดือน ................ พ.ศ. .... ไดประกาศรับ

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

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ของกลุมจังหวัดที่ .......... น้ัน 

  ดวยศาลฎีกาไดมีคําส่ังเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

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

กลุมจังหวัดที่ ......... รายละเอียดตามสําเนาคําส่ังศาลฎีกาคดีหมายเลขดําที่............./.......... คดีหมายเลข

แดงที่ .........../............ วันที่ ...... เดือน .................... พ.ศ. .....  

  ดังน้ัน จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

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

 

 

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

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

                   ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๐/ส 



 
 

 

 

ที่ ............................. 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่ .... 

จังหวัด ............... 

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

เรื่อง  รายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............... 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............... ไดดําเนินการ

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตวันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่.....           

เดือน ....................... พ.ศ. .....  น้ัน 

  วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... มีผูสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน ....... คน ดังน้ี 

 (๑) ไดรับสมัครไว ............ คน มีรายชื่อดังน้ี 

ชื่อผูสมัครรบัเลือกตัง้ 
เลขประจําตวั 

ประชาชน 
สังกัดพรรค 

หมายเลข 

ประจําตวัผูสมัคร 
หมายเหต ุ

     

     

     

รวม .......... คน     

 (๒) ไมรับสมัครไว ............. คน มีรายชื่อดังน้ี 

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

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

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

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

ฯลฯ 

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

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

  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 

 

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ..... 

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

ส.ส. ๒๑ 



 

 

 

 

ที่ ............................. 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งที่ .... 

จังหวัด ............... 

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

เรื่อง  รายงานสรุปผลการรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............... 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............... ไดดําเนินการ

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตวันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่.....          

เดือน ....................... พ.ศ. ..... น้ัน 

  บัดนี้ ไดส้ินสุดการรับสมัครแลว มีผูสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน ....... คน ดังน้ี 

 (๑) ไดรับสมัครไว ............ คน มีรายชื่อดังน้ี 

ชื่อผูสมัครรบัเลือกตัง้ 
เลขประจําตวั 

ประชาชน 
สังกัดพรรค 

หมายเลข 

ประจําตวัผูสมัคร 
หมายเหต ุ

     

     

     

รวม .......... คน     

 (๒) ไมรับสมัครไว ............. คน มีรายชื่อดังน้ี 

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

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

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

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

ฯลฯ 

  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 

 

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ..... 

     จังหวัด ....................... 

ส.ส. ๒๑/ก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตัง้ท่ี ...... จังหวัด .................... 

เรื่อง การรบัสมัครเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
-------------------- 

  ดวย ................................................................... อายุ ........ ป อยูบานเลขที่ ................ 

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

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

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ................................  

  บัดนี้ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ

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

ลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย     

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อผูสมัคร

รับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่สังกัด และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่ใชลงคะแนน ดังน้ี 

 

 

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

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

          หมายเลขประจําตวัผูสมัคร 

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

 

 

 

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

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

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

   ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งที่ ..... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือรปูภาพ 
ขนาด ๘.๕x๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

 

(เลขอารบิค) 

ส.ส. ๒๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตัง้ท่ี ...... จังหวัด .................... 

เรื่อง การรบัสมัครเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

(เพิ่มเติม) 

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

  ดวย ................................................................... อายุ ........ ป อยูบานเลขที่ ................ 

ตรอก/ซอย .................. ถนน ................... หมูที่ ..... ตําบล/เทศบาล .................... อําเภอ................. จังหวัด 

................................ ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค .............................. ไดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ................................  

  บัดนี้ ศาลฎีกาไดมีคําส่ังคดีหมายเลขดําที่......./.......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../.......... 

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

.............................................................. เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐            

จึงประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่สังกัด และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่ใชลงคะแนน 

ดังน้ี 

 

 

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

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

          หมายเลขประจําตวัผูสมัคร 

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

 

 

 

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

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

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

   ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้งที่ ..... 

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

 

(เลขอารบิค) 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือรปูภาพ 
ขนาด ๘.๕x๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

 

ส.ส. ๒๒/๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง รายชื่อพรรคการเมอืงท่ียื่นบัญชรีายชือ่สมัครรับเลือกตัง้ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดกําหนดใหหัวหนาพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อ    

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ....             

เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... น้ัน 

  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวแลว 

  ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อ          

พรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ดังน้ี 

หมายเลขประจําพรรคการเมือง ชื่อพรรคการเมือง 

  

  

  

  

ฯลฯ ฯลฯ 

 

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

 

 

 

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

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

                ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๒/ส๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

  ตามที่พรรค............................... ไดยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบสัดสวนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง น้ัน 

  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนของพรรคการเมืองนี้แลว 

  ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อ

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน .......... กลุมจังหวัด จํานวน .......... คน 

ตามลําดับ ดังน้ี 

กลุมจังหวัดที่ ๑ (๑. จังหวัด .................... ๒. จังหวัด .................... ฯลฯ) 

ลําดับที่ ชื่อตวั-ชื่อสกลุ ท่ีอยูปจจบุัน หมายเหต ุ

๑    

๒    

๓    

๔    

๕    

๖    

๗    

๘    

๙    

๑๐    

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๒/ส๒ 



 

- ๒ – 

 

กลุมจังหวัดที่ ๒ (๑. จังหวัด .................... ๒. จังหวัด .................... ฯลฯ) 

ลําดับที่ ชื่อตวั-ชื่อสกลุ ท่ีอยูปจจบุัน หมายเหต ุ

๑    

๒    

๓    

๔    

๕    

๖    

๗    

๘    

๙    

๑๐    

ฯลฯ 

 

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

 

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

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

                ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๒/ส๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

(เพิ่มเติม) 

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

  ตามที่พรรค............................... ไดยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบสัดสวนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรายชื่อผูสมัคร

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของพรรค ...................... แลว น้ัน 

  บัดนี้ คําส่ังศาลฎีกาไดมีคดีหมายเลขดําที่......./......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../..........        

วันที่ .... เดือน .................. พ.ศ. ..... ให .............................................. เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐            

จึงประกาศให ......................................................... เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

เพ่ิมเติมในกลุมจังหวัดที่ ...... 

 

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

 

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

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

                ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๒๒/ส๓ 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปายสําหรับปดชองใสบตัรเลือกตั้ง 

 

 หนวยเลือกตัง้ที่ .......หมูที่ .....ตําบล/เทศบาล ............... อําเภอ ......................... 
เขตเลือกตั้งที ่........ จังหวัด .......................... ที่เลือกตั้ง ........................................................ 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ...................... หมูที่ ........... ตําบล/เทศบาล................. 
อําเภอ.................................. จังหวัด ................................................................... 
เลือกตั้งวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ............... 
 
(ลงชื่อ) ................................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

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

 

ส.ส. ๒๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

เร่ือง  จํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน 

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

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ............ ไดมอบบัตรเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหแกคณะกรรมการ

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

....................... ดังน้ี 

ประเภทของบัตรเลือกตั้ง จํานวน หมายเหตุ 

๑.  แบบแบงเขตเลือกตั้ง 

๒.  แบบสัดสวน 

.................... บัตร 

.................... บัตร 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ....... 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) .................................. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส.ส. ๒๔ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดั ชุดที่....... จังหวัด........................ 
เรื่อง จํานวนบัตรเลือกตั้ง 
-------------------------- 

 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด............................ ไดมอบบัตรเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

ใหแกคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ชุดที่.......... สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขต

จังหวัด......... (ชื่อสถานที่)....... ดังน้ี 

ประเภทของบัตรเลือกตัง้ จํานวน/เลม หมายเหต ุ

๑. แบบแบงเขตเลือกตั้ง 
๒. แบบสัดสวน 

.................. บัตร .................เลม 

.................. บัตร .................เลม 
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

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

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

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

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

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

ส.ส. ๒๔/ก 



 

 

 

รายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง 

-------------------------- 
เขียนที่ .................................... 

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

วันที่ ..................................................................... 

หนวยเลือกตั้งที่ .......... หมูท่ี ........ ตําบล/เทศบาล ...................... อําเภอ ................ เขตเลือกตั้ง             

ท่ี ..........จังหวัด .............................. ไดเปดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา 

๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. .... 

๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน 

วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดทําการเปดหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อแสดงใหเห็น

วาเปนหีบบัตรเลือกตั้งเปลาและไดปดหีบบัตรเลือกตั้งใสกุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจตอหนาผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 

สองคน เปนที่เรียบรอยแลว 

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 

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

เขียนที่ ................................. 

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

   วันที่ ......................................................... 

วันนี้เวลา................................ ขาพเจานาย/นางสาว/นาง .......................................................................

อยูบานเลขที่ .............. หมู ท่ี ......... ตรอก/ซอย ............... ............... ถนน ................. .................. ตําบล 

.........................................อําเภอ .................................... จังหวัด .............................. ไดแจงตอคณะกรรมการประจํา               

หนวยเลือกตั้งที่ .................... ตําบล/เทศบาล ......................... อําเภอ .......................... เขตเลือกตั้งที่ .................                

จังหวัด .............................. วาขาพเจาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง                 

ไดตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแลวไมปรากฏชื่อของขาพเจาและไดแจงตอขาพเจาวา “ไมมีสิทธิลงคะแนน”                 

แตขาพเจาไดยืนยันวาขาพเจามีสิทธิท่ีจะลงคะแนนได เพราะ............................................................................................ 

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

พรอมดวยนี้ขาพเจาไดย่ืนหลักฐาน ดังนี้ .................................................................................................................................. 

เพื่อใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งใชประกอบการวินิจฉัยชี้ขาด 

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) ................................. ผูย่ืนคํารองและใหถอยคํา 
         (..................................) 
(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 .................. 

เร่ือง  รายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง 

-------------------------- 
ตามที่หนวยเลือกตั้งท่ี ....... หมูท่ี ...... ตําบล/เทศบาล .................. อําเภอ ............ เขตเลือกตั้งท่ี ........ 

จังหวัด ........................ ไดเปดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันนี้                  

เปนตนมาแลว นั้น 

บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

รายการ 
การเลือกตั้ง 

แบบแบงเขตเลือกตั้ง 
การเลือกตั้ง 

แบบสัดสวน 

หมาย

เหตุ 

๑. จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับมา 

๒. มีผูมาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 

 และลงคะแนน 

๓. บัตรเลือกตั้งเหลือ 

.............................. บัตร 

.............................. คน 
 

.............................. บัตร 

.............................. บัตร 

.............................. คน 

 

.............................. บัตร 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ........ 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........................ 
เร่ือง รายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน 

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

ตามที่ท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดชุดที่............... จังหวัด........................ ไดเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่........... เดือน............................. พ.ศ. ................ นั้น 

บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

รายการ การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลอืกตั้ง การเลือกตั้งแบบสัดสวน หมายเหต ุ

๑. จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับมา 

๒. มีผูมาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 
    และมาลงคะแนน 

๓.  บัตรเลือกตั้งเหลือ 

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

....................................... คน 

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

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

....................................... คน 

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

 

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

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

                                 (...................................) นอกเขตจังหวัดชุดที่................ 
 

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

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

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

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

ฯลฯ 
 
หมายเหตุ  ส.ส. ๒๖/ก จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
                ๑. ปดประกาศไวที่เลือกตั้ง ๑ ชุด 
หมายเหตุ   ๒. สงคณะกรรมการการเลือกประจําจังหวัด ๑ ชุด 

                ๓. เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 
 

ส.ส. ๒๖/ก 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัด ......................... 

เรื่อง แตงตั้งบุคคลรับแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

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

  ดวยไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ..... เดือน 

............... พ.ศ. .... ซึ่งตามมาตรา ๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหบุคคลมีหนาที่ไปใช

สิทธิเลือกตั้ง หากปรากฏวาไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง

ได ยอมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  ดังน้ัน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ................................ จึงประกาศแตงตั้ง

บุคคลรับแจงเหตุสําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ดังน้ี 
ลําดับ

ที ่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
บุคคลรับแจงเหตุ 

ตําแหนง เขตทองที ่
รับแจงเหตุ 

สถานที่ 
รับแจงเหตุ 

วิธีการ 
แจงเหต ุ

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. ..... 
      
 
     (ลงชื่อ) ................................................ 
      ............................................... 
    ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .................... 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๒๗ 



 

 

(ดานหนา) 
 

หนังสือแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได (สวนที่ ๑) 

เขียนที่.................................................. 
วันที่......................................................................... 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................ เลขประจําตัวประชาชน.....................  
อายุ................ป อยูบานเลขที่.........................หมูที่......................ตรอก/ซอย.................................................

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

เขตเลือกตั้งที่................ จังหวัด................................. ขอแจงวาขาพเจามีเหตจุาํเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง

ไดในการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร วันที่..........................................เน่ืองจาก

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

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

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

พรอมนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการแจงดวย คือ 

๑. ............................................................. 
๒. ............................................................. 
๓. ............................................................. 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  
 

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

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

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

*ตัดตามเสนนี้                                                                                                   (สวนที่๒)  

 

(หนังสือตอบผลการพิจารณาการแจงเหตุ)  
 

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

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

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

  รหัสไปรษณยี .............. 
 
 
 

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

(หมายเหต ุ ผูแจงเหตุเปนผูจาหนาซองถึงตัวผูแจง) 
 

ส.ส. ๒๘ 



 
(ดานหลัง)  

บันทึกของบคุคลรับแจงเหต ุ(สวนที่ ๑) 

วันที่ .........................................................  

ไดตรวจสอบแลวผูแจงมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งที่................... 

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

พิจารณาเหตุที่แจงแลว  

  มีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ       ไมมีเหตุผลอนัจําเปนเพียงพอ  

  แจงใหผูแจงทราบ เม่ือวันที่........................................  

 

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

นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน...................... 

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

*ตัดตามเสนนี้                                                                                                     (สวนที่๒)  

(สําหรับบุคคลรับแจงเหตุ)  
หนังสือแจงผลการพิจารณาการแจงเหตุ 

วันที่................................................................... 

 
ตามที ่ นาย/นาง/นางสาว .................................................... ผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ         

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

เขตเลือกตั้งที ่ ........... จังหวัด ........................ ไดแจงเหตุจําเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .......น้ัน  

ไดพิจารณาแลวเห็นวา    มีเหตผุลอันจําเปนเพียงพอ     

  ไมมีเหตุผลจําเปนเพียงพอ  

 
จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

 
 

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

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

นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน ........................ 

    
 

 

ส.ส. ๒๘ 



 

 

 

ประกาศนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน ..................................... 

จังหวัด....................................... 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

หรือแจงเหตุไวแลวแตเหตน้ัุนไมใชเหตุอนัสมควร 
-------------------- 

 ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือวนัที่ ........ เดือน .................................. 

พ.ศ. .... น้ัน 
 ปรากฏวาผูมีสิทธิเลือกตั้งของ อําเภอ/เทศบาล.......................................... ไมไปใชสิทธิ

เลือกตั้งและมิไดแจงเหตุการไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือแจงเหตุแลวแตเหตุน้ันมิใชเหตุอันสมควร ดังน้ัน นาย

ทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน จึงประกาศใหทราบวาบุคคลผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งดังกลาวเปนบุคคล

ที่เสียสิทธิตามมาตรา ๗๒ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดแก 

ตําบล/หมูบาน 
ลําดับ

ที ่
เลขประจําตัว

ประชาชน 
ชื่อตัว-ชื่อสกุล 

ที่อยู 
(ตามบัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

    

   ประกาศ  ณ  วันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. ..... 
      
 
     (ลงชื่อ) ................................................ 
      ............................................... 
    นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน .................... 

ส.ส. ๒๙ 



แบบกรอกคะแนนเลือกตัง้ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .......... 

ณ ที่เลือกตั้ง (ระบุสถานที่) ........................... หนวยเลือกตั้งที่ ............ ตําบล/เทศบาล ..................... อําเภอ .....................เขตเลือกตั้งที่ ......... 

จังหวัด ......................... 

 

ชองกรอกคะแนน หมายเลข

ประจําตัว 

ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล 

ผูสมัคร 
ชื่อพรรคการเมือง 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

คะแนน

รวม 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

ส.ส. ๓๐ 



ชองกรอกคะแนน หมายเลข

ประจําตัว 

ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล 

ผูสมัคร 
ชื่อพรรคการเมือง 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

คะแนน

รวม 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

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) 

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

หมายเหตุ แบบกรอกคะแนน ขนาดกวาง ๑๐๒ ซ.ม. × ยาว ๗๑ ซ.ม. โดยประมาณ  



แบบกรอกคะแนนเลือกตัง้ 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .......... 

ณ ที่เลือกตั้ง (ระบุสถานที่) ................... หนวยเลือกตั้งที่ ........ ตําบล/เทศบาล.................. อําเภอ................... เขตเลือกตั้งที่ ...... 

จังหวัด ......................... 

 

ชองกรอกคะแนน หมายเลข

ประจํา 

พรรคการเมือง 

ชื่อพรรคการเมือง 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

คะแนน

รวม 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

ส.ส. ๓๐/ส 



ชองกรอกคะแนน หมายเลข

ประจํา 

พรรคการเมือง 

ชื่อพรรคการเมือง 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

คะแนน

รวม 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

คะแนนรวม  =  บัตรที่ลงคะแนนใหพรรคการเมือง (บัตรดี)  

บัตรไมประสงคจะลงคะแนน 
                     

บัตรเสีย 
                     

รวมจํานวนบัตร  = บัตรที่ลงคะแนนใหพรรคการเมือง (บัตรดี)    บัตรไมประสงคจะลงคะแนน    บัตรเสีย  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ แบบกรอกคะแนน 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) 

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



 

 

 

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ........ เดือน 

........................ พ.ศ. ........... น้ัน 

บัดนี้  คณะกรรมการประจํ าหน วย เลื อกตั้ ง ได ดํ า เนินการนับคะแนนเลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่ ....... หมูที่ ...... ตําบล/เทศบาล ............... 

อําเภอ ................ เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............... เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว ดังน้ัน จึงขอรายงานผล

การนับคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังน้ี 

๑. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 ๑.๑ จํานวนผู มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . คน 

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

 ๑.๒ จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน ............. คน (.......................................) 

(เฉพาะวันเลือกตั้ง) 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจัดสรร ............. ฉบับ (.............................................) 

 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช ............. ฉบับ (...................................................) 

  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. ฉบับ (...................................................) 

  ๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. ฉบับ (...................................................) 

  ๒.๒.๓ บัตรที่ไมประสงคจะลงคะแนน ............. ฉบับ (......................................) 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. ฉบับ (...................................................) 

๓. จํานวนคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัว

ผูสมัคร 

 

หมายเลขประจาํตัว

ผูสมัคร 

ช่ือ - สกุล 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

สังกัด 

พรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

 

 

 

ส.ส. ๓๑ 



- ๒ - 

 

หมายเลขประจาํตัว

ผูสมัคร 

ช่ือ - สกุล 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

สังกัด 

พรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมคะแนนทั้งสิ้น ............ (..........................................) 

 

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

          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ  ส.ส. ๓๑ จัดทําจํานวน ๓ ชดุ 

  ๑. ปดหนาที่เลือกตั้ง ๑ ชุด 

  ๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนนแลว ๑ ชุด 

  ๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 

ส.ส. ๓๑ 



           

 

 

 

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ....... เดือน 

........................ พ.ศ. ........... น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบสัดสวนของหนวยเลือกตั้งที่ ....... หมูที่ ...... ตําบล/เทศบาล .......................... อําเภอ ................ 

เขตเลือกตั้งที่ ......  จังหวัด ............... เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว ดังน้ัน จึงขอรายงานผลการนับคะแนน

เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังน้ี 

๑. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 ๑.๑ จํานวนผู มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . คน 

(................................................) 
 ๑.๒ จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน ............. คน (.......................................) 

(เฉพาะวันเลือกตั้ง) 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจัดสรร ............. ฉบับ (.............................................) 

 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช ............. ฉบับ (...................................................) 

  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. ฉบับ (...................................................) 

  ๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. ฉบับ (...................................................) 

  ๒.๒.๓ บัตรที่ไมประสงคจะลงคะแนน ............. ฉบับ (......................................) 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. ฉบับ (...................................................) 

๓. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัว

พรรคการเมือง 

 

หมายเลขประจํา

พรรคการเมือง 
ช่ือพรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

 

ส.ส. ๓๑/ส 



- ๒ - 

 
หมายเลขประจํา

พรรคการเมือง 
ช่ือพรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

รวมคะแนนทั้งสิ้น .................... (....................................................) 

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

          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

หมายเหต ุ  ส.ส. ๓๑/ส จัดทําจํานวน ๓ ชุด 

  ๑. ปดหนาที่เลือกตั้ง ๑ ชุด 

  ๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนนแลว ๑ ชุด 

  ๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 

 

 

 

ส.ส. ๓๑/ส 



 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี .........  

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

เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ..... 

พ.ศ. ..... น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่ ....... หมูที่ ....... ตําบล/เทศบาล ............. อําเภอ ................. 

เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ..................... เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว ดังน้ัน จึงขอประกาศผลการนับคะแนน

เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังน้ี 

๑. จํานวนคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัว

ผูสมัคร 

หมายเลข

ประจําตัว

ผูสมัคร 

ช่ือ - สกุล 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

สังกัด 

พรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมคะแนนทั้งสิ้น ................ (....................................) 

 

 

ส.ส. ๓๒ 



 

 

- ๒ - 

 
 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจัดสรร ............. ฉบับ (.......................................) 

 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช ............. ฉบับ (.......................................) 
  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. ฉบับ (.......................................) 

  ๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. ฉบับ (.......................................) 

  ๒.๒.๓ บัตรที่ไมประสงคจะลงคะแนน ............. ฉบับ (.......................................) 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. ฉบับ (.......................................) 

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

    
          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

ส.ส. ๓๒ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี .........  

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

เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ..... 

พ.ศ. ..... น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบสัดสวนของหนวยเลือกตั้งที่ ....... หมูที่ ....... ตําบล/เทศบาล ..................... อําเภอ ................. 

เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ..................... เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว ดังน้ัน จึงขอประกาศผลการนับคะแนน

เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังน้ี 

๑. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําพรรค

การเมือง 

หมายเลขประจํา

พรรคการเมือง 
ช่ือพรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมคะแนนทั้งสิ้น .................... (.................................) 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๒/ส 



- ๒ - 

 
 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจัดสรร  ............. ฉบับ (.......................................) 
 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช ............. ฉบับ (.......................................) 

  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. ฉบับ (.......................................) 

  ๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. ฉบับ (.......................................) 

  ๒.๒.๓ บัตรที่ไมประสงคจะลงคะแนน ............. ฉบับ (.......................................) 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. ฉบับ (.......................................) 

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

            

             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

ส.ส. ๓๒/ส 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี .....  

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

เรื่อง  ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ..... 

พ.ศ. ..... น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด .............. ไดดําเนินการ

รวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว ดังน้ัน       

จึงขอประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังน้ี 
๑. จํานวนคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัว

ผูสมัคร 
หมายเลข

ประจําตัว

ผูสมัคร 

ช่ือ - สกุล 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

สังกัด 

พรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมคะแนนทั้งสิ้น ................ (....................................) 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๓ 



 

- ๒ - 

 
 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจัดสรร ............. ฉบับ (.......................................) 

 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช ............. ฉบับ (.......................................) 

  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. ฉบับ (.......................................) 

  ๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. ฉบับ (.......................................) 

  ๒.๒.๓ บัตรที่ไมประสงคจะลงคะแนน ............. ฉบับ (.......................................) 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. ฉบับ (.......................................) 

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

    
          

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

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

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

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

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

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

ส.ส. ๓๓ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี .....  

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

เรื่อง  ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ..... 

พ.ศ. ..... น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ................. ไดดําเนินการ

รวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว ดังน้ัน จึงขอ

ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบบสัดสวน ดังน้ี 

๑. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําพรรค

การเมือง 

หมายเลขประจํา

พรรคการเมือง 
ช่ือพรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมคะแนนทั้งสิ้น .................... (.................................) 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๓/ส 



- ๒ - 

 
 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจัดสรร  ............. ฉบับ (.............................) 
 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช ............. ฉบับ (.............................) 

  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. ฉบับ (.............................) 

  ๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. ฉบับ (.............................) 

  ๒.๒.๓ บัตรที่ไมประสงคจะลงคะแนน ............. ฉบับ (.............................) 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. ฉบับ (.............................) 

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

            

  

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

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

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

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

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

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     
  

ส.ส. ๓๓/ส 



 

 

 

รายงานการสงหีบบัตรเลอืกตั้ง 

หนวยเลือกตั้งที่ .... หมูที่ ....... ตําบล/เทศบาล........... อําเภอ ............. เขตเลือกตั้งที่ .... 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 

๕. คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด สิ่งของอื่น ๆ เชน ธงชาติ ปาย และวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

เปนตน 

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ไดตรวจสอบและนับจํานวนเปนที่ถูกตองครบถวนแลว 

ในการนําสงหีบบัตรเลือกต้ังและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกต้ังครั้งน้ี มีกรรมการประจํา

หนวยเลือกต้ัง และ.................................. (ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย) 

ที่ไมไดรวมเดินทางมาดวย จํานวน ............ คน คือ 

๑. ....................................................... เน่ืองจาก ................................................... 

๒. ....................................................... เน่ืองจาก ................................................... 

ฯลฯ 

ผูมอบ 
 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

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

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลอืกตั้ง      (ลงชื่อ) ........................................ เจาหนาที่รักษาความปลอดภยั 

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

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลอืกตั้ง       (ลงชื่อ) ........................................ เจาหนาที่รักษาความปลอดภยั 
         (.......................................)   (.......................................) 

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

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

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

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

ส.ส. ๓๔ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั .........................  

เรื่อง  ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ..... 

พ.ศ. ..... น้ัน 
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .................. ไดดําเนินการรวมผลคะแนน

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว ดังน้ัน จึงขอประกาศผลการรวม

คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ดังน้ี 

๑. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําพรรค

การเมือง 

หมายเลขประจํา

พรรคการเมือง 
ช่ือพรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมคะแนนทั้งสิ้น .................... (.................................) 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๕ 



 

 

- ๒ - 

 
 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 
 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจัดสรร  ............. ฉบับ (.............................) 
 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช ............. ฉบับ (.............................) 

  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. ฉบับ (.............................) 

  ๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. ฉบับ (.............................) 

  ๒.๒.๓ บัตรที่ไมประสงคจะลงคะแนน ............. ฉบับ (.............................) 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. ฉบับ (.............................) 

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

            

  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๕ 



 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั .........................  

เรื่อง  ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของกลุมจังหวดัที่ ..... 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ........ เดือน 

........................ พ.ศ. ........... และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําส่ังที่ ...../...... มอบหมายให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ..................... รับผิดชอบรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบสัดสวนของกลุมจังหวัดที่ ..... น้ัน 
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ............................. ไดดําเนินการรวมผล

คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ของกลุมจังหวัดที่ ........ เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว 

ดังน้ัน จึงขอประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ดังน้ี 

๑. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําพรรค

การเมือง 

หมายเลขประจํา

พรรคการเมือง 
ช่ือพรรคการเมือง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมคะแนนทั้งสิ้น .................... (.................................) 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๕/ส 



- ๒ - 

 
 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจัดสรร  ............. ฉบับ (.............................) 
 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช ............. ฉบับ (.............................) 

  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. ฉบับ (.............................) 

  ๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. ฉบับ (.............................) 

  ๒.๒.๓ บัตรที่ไมประสงคจะลงคะแนน ............. ฉบับ (.............................) 

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. ฉบับ (.............................) 

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

            

  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๕/ส 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

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

 ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ........ เดือน 

........................ พ.ศ. ........... น้ัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ มาตรา ๙๒ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ ..../.... เม่ือวันที่ 

...... เดือน ..................... พ.ศ. .... จึงประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

แบงเขตเลือกตั้ง จํานวน .... คน ดังน้ี 

ลําดับ จังหวัด/เขตเลือกตั้งท่ี ผูท่ีไดรับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหต ุ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

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

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

        

 

 

ส.ส. ๓๖ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

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

 ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ..... 

พ.ศ. ..... น้ัน 
 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

สัดสวนของแตละกลุมจังหวัด และไดคํานวณสัดสวนเพื่อหาผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

สัดสวนตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เสร็จเรียบรอยแลว 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ มาตรา ๙๒ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ ..../.... เม่ือวันที่ 

...... เดือน ..................... พ.ศ. .... จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนในแตละกลุมจังหวัด ดังน้ี 

กลุมจังหวัดที่ ๑ (๑. จังหวัด .................... ๒. จังหวัด .................... ฯลฯ) 

ลําดับที่ ชื่อพรรคการเมือง รายชือ่ผูไดรับเลือกตัง้แบบสัดสวน หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๖/ส 



- ๒ - 
 

กลุมจังหวัดที่ ๒ (๑. จังหวัด .................... ๒. จังหวัด .................... ฯลฯ) 

ลําดับที่ ชื่อพรรคการเมือง รายชือ่ผูไดรับเลือกตัง้แบบสัดสวน หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ฯลฯ 

   

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

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๓๖/ส 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ......... 

หมูท่ี ...... ตําบล/เทศบาล................ อําเภอ .................. เขตเลือกตั้งท่ี ..... จังหวัด ............................ 
เรื่อง  งดการลงคะแนนเลอืกตั้ง 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ........ เดือน 

........................ พ.ศ. ........... น้ัน 

เน่ืองจากไดเกิด ............................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 

(ระบุ เชน จลาจล อุกทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่น) อันเปนเหตุใหการลงคะแนน

เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งน้ีไมสามารถกระทําได 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๒๐๔ ของ

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งที่ ....... หมูที่ ...... ตําบล/เทศบาล ...................... อําเภอ ............... เขตเลือกตั้งที่ ......... 

จังหวัด .............................. จึงประกาศใหงดการลงคะแนนเลือกตั้ง 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ..... 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 ............................ 
เรื่อง  งดการนับคะแนนเลือกตั้ง 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ..... 

พ.ศ. ..... น้ัน 

เน่ืองจากไดเกิด ............................................................................................................... 

(ระบุ เชน จลาจล อุกทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่น หรือดวยความจําเปนตามสถานที่

อาจมีผลตอความปลอดภัย) ............... อันเปนเหตุใหการนับคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งน้ีไมสามารถ

กระทําได หรือไมสามารถนับคะแนนไดจนเสร็จส้ิน 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๘๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๒๐๗ ของระเบยีบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการประจํา

หนวยเลือกตั้งที่ ....... หมูที่ ...... ตําบล/เทศบาล ...................... อําเภอ ............... เขตเลือกตั้งที่ ......... 

จังหวัด .............................. จึงประกาศใหงดการนับคะแนนเลือกตั้ง 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ..... 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   ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
 

จังหวัด ..................................... 
เขตเลือกตั้งที ่............. 

     

 

ส.ส. ๓๙ 
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พื้นที่สําหรับการพิมพ  Barcode 

ดานหนา 

ดานหลัง 



 

 

 

บัญชีรับมอบซองใสบัตรเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตัง้นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจกัร 

  ของเขตเลอืกตั้งท่ี..... จังหวัด.............................. 

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

ชุดที่ .... เขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด .......................... ไดรับมอบซองใสบัตรเลือกตัง้จาก บรษิัท ไปรษณยีไทย 

จํากัด มีรายละเอียดปรากฏตามตารางทายนี้ 

 
ลําดับที่ ประเภทซอง  (ส.ส. ๓๙) จํานวน 

๑ นอกราชอาณาจักร ........................ซอง 
๒ นอกเขตจังหวดั ........................ซอง 

รวม ........................ซอง 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด............... 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด............... 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด............... 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด............... 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด............... 

 

(ลงชื่อ).................................... ผูแทน บริษทั ไปรษณยีไทย จํากดั 
        (...................................)  
(ลงชื่อ).................................... ผูแทน บริษทั ไปรษณยีไทย จํากดั 
        (...................................)  

 

 

 

ส.ส. ๓๙/ข 



 
 

 

 

บันทึกขอมูลจํานวนบตัรเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

หนวยเลือกตัง้ท่ี ........ หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล ............................. 

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

 

ที่เลือกตั้ง ...........(ระบุชื่อสถานที่)............. 

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

จํานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังน้ี 

๑. บัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน (บัตรดี) จํานวน ................ ฉบับ (.........................................) 

๒. บัตรเลือกตั้งที่ไมประสงคจะลงคะแนน จํานวน ................ ฉบับ (.........................................) 

๓. บัตรเสีย จํานวน ................ ฉบับ (.........................................) 
๔ แบบกรอกคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

 (ส.ส. ๓๐) 

๕. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๑) 

 

             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             

             

             

             

             

ส.ส. ๔๐ 



             

        

 

    
บันทึกขอมูลจํานวนบตัรเลือกตั้งแบบสัดสวน 

หนวยเลือกตัง้ท่ี ........ หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล ............................. 

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

 

ที่เลือกตั้ง ...........(ระบุชื่อสถานที่)............. 

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

จํานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังน้ี 

๑. บัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน (บัตรดี) จํานวน ................ ฉบับ (.........................................) 

๒. บัตรเลือกตั้งที่ไมประสงคจะลงคะแนน จํานวน ................ ฉบับ (.........................................) 

๓. บัตรเสีย จํานวน ................ ฉบับ (.........................................) 
๔ แบบกรอกคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน (ส.ส. ๓๐/ส) 

๕. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน (ส.ส. ๓๑/ส) 

 

             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             

             

             

             

             

         

ส.ส. ๔๐/ส 



 

 

     

 

 

บันทึกขอมูลของหนวยเลอืกตั้งสําหรบับัตรเลือกตั้ง แบบแบงเขตเลือกตั้ง 

ท่ีมีอยูในหีบบัตรเลือกตั้ง 

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

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

จํานวนถุงวัสดุใสท้ังหมดที่อยูในหีบบัตรเลือกตั้ง ......... ถุง 

ซึ่งประกอบดวยถุงวัสดุใสของหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด .................................... 
ดังตอไปนี้ 

ลําดับที่ อําเภอ ตําบล/เทศบาล หนวยเลือกตัง้ท่ี หมายเหตุ

๑     
๒     
๓     
...     
ฯลฯ     

 
 

 

 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง/  

         (......................................) ผูที่ไดรับมอบหมาย 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง/  

         (......................................) ผูที่ไดรับมอบหมาย 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง/  

         (......................................) ผูที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

 

 

          

             

             

             

ส.ส. ๔๑ 



             

             

      

 

บันทึกขอมูลของหนวยเลอืกตั้งสําหรบับัตรเลือกตั้ง แบบสัดสวน 

ท่ีมีอยูในหีบบัตรเลือกตั้ง 

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

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

จํานวนถุงวัสดุใสท้ังหมดที่อยูในหีบบัตรเลือกตั้ง ......... ถุง 

ซึ่งประกอบดวยถุงวัสดุใสของหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด .................................... 
ดังตอไปนี้ 

ลําดับที่ อําเภอ ตําบล/เทศบาล หนวยเลือกตัง้ท่ี หมายเหตุ

๑     
๒     
๓     
...     
ฯลฯ     

 
 

 

 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาํเขต/  

         (......................................) ผูที่ไดรับมอบหมาย 
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาํเขต/  

         (......................................) ผูที่ไดรับมอบหมาย 
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาํเขต/  

         (......................................) ผูที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 

          

             

             

             

         

 

           

ส.ส. ๔๑/ส 



         

 
คําขอลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 

 
.       เขียนที่................................ 

       วันที่.............. เดือน........................ พ.ศ. ...... 
เรียน  นายทะเบียน .................................... 

ดวยขาพเจา...............................................  เลขประจําตัวประชาชน.............................................. 

ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่.................... หมูที่.............. ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................. 

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

อยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน คือ เขตเลือกตั้งที่............ จังหวัด........................ 

ขาพเจามีความประสงค ขอลงทะเบียนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพ่ือลงคะแนน

เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ............(ระบุสถานที่) ............อําเภอ...................จังหวัด................. 

เน่ืองจากขาพเจามีถ่ินที่อยูนอกเขตจังหวัดที่ขาพเจามีชื่ออยูในทะเบียนบาน และจะไมไดกลับถ่ินที่อยูเดิม        

ในวันเลือกตั้ง โดยไดแนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนประกอบการพิจารณามาพรอมคําขอนี้แลว 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐาน 

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

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

หมายเหตุ         กรณีจังหวัดที่มีสถานที่เลือกตั้งกลางมากกวา ๑ แหง 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
คําสั่งนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน .................................. 

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และใหบันทึกลงในระบบฐานขอมูลผูลงทะเบียนขอใชสิทธิ
เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และใหแจงผูย่ืนคําขอทราบ 

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวไมเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ 

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

 (...................................) 
           นายทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔๒ 



 
 

คําขอลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 
 
 

.       เขียนที่................................ 

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

เรียน  นายทะเบียน .................................... 

ดวยขาพเจาผูมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายนี้ จํานวน........คน มีความประสงคขอลงทะเบียนเปน

ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด เน่ืองจากขาพเจามี

ถ่ินที่อยูนอกเขตจังหวัดที่ขาพเจามีชื่ออยูในทะเบียนบาน และจะไมไดกลับถ่ินที่อยูนอกเขตจังหวัดที่ขาพเจามชีือ่

อยูในทะเบียนบานในวันเลือกตั้ง โดยขาพเจาและผูมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายนี้ไดแนบเอกสารสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของทุกคนมาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมคําขอนี้แลว 

ขาพเจาและผูมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุก

ประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

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

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
คําสั่งนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ิน .................................. 

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และใหบันทึกลงในระบบฐานขอมูลผูลงทะเบียนขอใชสิทธิ
เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และใหแจงผูย่ืนคําขอทราบ 

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวไมเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ 

 

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

(...................................) 
นายทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔๒/ก 



บัญชีรายชื่อผูขอลงทะเบยีนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจงัหวัด 

 

เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทาย 

ติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน 

เขตเลือกตั้งที่ จังหวัด 

สถานที่ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 

ที่จะไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

ลายมือชื่อ 

ผูขอลงทะเบียน 

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

.. 
 

 
 



 

 

 

หนังสือตอบรับ 

การลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 
 

เลขที่............/.............       สํานักทะเบียน...................... 
         จังหวัด................................ 

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

หนังสือฉบับน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา นาย/นาง/นางสาว........................................................                 

เลขประจําตัวประชาชน - - - -  มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่....................    

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

..................................... จังหวัด.................................. นายทะเบียนไดพิจารณาอนุญาต           ใหลงทะเบียนเพื่อใชสิทธิ

เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ณ ที่เลือกตั้งกลาง.............................................................จังหวัด........................................ 

จึงมอบหนังสือฉบับน้ีใหไวเพ่ือเปนหลักฐาน 

                                        (ลงชื่อ).................................... 
                         (...................................) 
      นายทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น..................................... 

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

หนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ (ส.ส. ๔๒/ข) 

 
กรุณาสง ช่ือ.................................................สกุล...................................................... 

 เลขที่................ถนน................................ตรอก/ซอย................................. 

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

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

 รหัสไปรษณีย   
 

       
 
         
 

ส.ส. ๔๒/ข 



 
บัญชีจํานวนซองใสบัตรเลือกตั้ง              

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

ชุดที่......... จังหวัด................................... ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งเพ่ือ

ลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลาง จํานวน...........คน รวมซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) 

................ซอง 

                        (ลงชื่อ).................................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง 
     (...................................) นอกเขตจังหวัด 

(ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง (ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง 
         (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด          (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด 

(ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง (ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง 
         (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด          (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด 

(ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง (ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง 
         (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด          (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด 

(ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง (ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง 
         (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด          (...................................)กลางนอกเขตจังหวัด 

 
 
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ชุดที่.........จังหวัด..............................ไดสงมอบซองใสบัตรเลือกตัง้  
(ส.ส. ๓๙) จํานวน ........... ซอง ดังกลาวขางตนใหผูแทน บริษทั ไปรษณยีไทย จาํกัด ผูลงชื่อรบัไวเปนหลักฐาน 
ครบถวนถูกตองแลว 

                   (ลงชื่อ) ......................................   ผูแทน บรษิทั ไปรษณียไทย จาํกัด 
          (...................................)  ผูรับมอบ                                                     

                   (ลงชื่อ) ......................................   ผูแทน บรษิทั ไปรษณียไทย จาํกัด 
          (...................................)  ผูรับมอบ                                                     

 

หมายเหตุ  แบบฟอรมนี้ใชเปนหลักฐานประกอบการสงมอบซอง ส.ส. ๓๙ ใหผูแทน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
               ใหจัดทําภายหลังการเปดหีบบัตรเพื่อนับจํานวนซองใสบัตรเลือกตั้ง ของทุกวันลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา  
               วันละ ๓ ฉบับ เพื่อ 
                ๑. กํากับถุงวัสดุใสที่ใชบรรจุซองใสบัตรเลือกตั้ง  
หมายเหตุ   ๒. เปนแบบฟอรมสงมอบใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
                ๓. คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางเก็บไวเปนหลักฐาน 
 

ส.ส. ๔๓ 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการนบัคะแนนเลอืกตั้งจากบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวดัและนอกราชอาณาจกัร 
เรื่อง จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับเพื่อนบัคะแนนเลอืกตั้ง 

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

ตามที่คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ งจากบัตรเลือกตั้ งนอกเขตจังหวัดและ                  

นอกราชอาณาจักร ไดรับซองใสบัตรเลือกตั้งจาก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จํานวน ......... ซอง น้ัน 

บัดนี้  คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ งจากบัตรเลือกตั้ งนอกเขตจังหวัดและ                   

นอกราชอาณาจักร ไดตรวจนับจํานวนบัตรเลือกตั้งในซองใสบัตรเลือกตั้งดังกลาวแลว ปรากฏผล ดังน้ี 

บัตรเลือกตัง้ จํานวน (บตัร) หมายเหต ุ

๑.  แบบแบงเขตเลอืกตัง้ 
  

๒. แบบสัดสวน 
  

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

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

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

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

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

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

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

ฯลฯ 
 
หมายเหตุ  ส.ส. ๔๓/ก จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
                ๑. ปดไวที่หนาหีบบัตรเลือกตั้ง ๑ ชุด 
หมายเหตุ   ๒. ปดประกาศไว ณ สถานที่นับคะแนน ๑ ชุด 

                ๓. เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 

ส.ส. ๔๓/ก 



 
 

 

 
เลขที่ ..........................................  

 
 

 

 
 

หนังสือรับรอง 
การไดรับเลอืกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้งท่ี ......  จังหวัด ....................  
----------------- 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา ............................................ ผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง สังกัดพรรค ............................ ไดรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ ............ จังหวัด ............... ในการเลือกตั้งเม่ือวันที่ ....... 

เดือน ................... พ.ศ. .... 

 ใหไว  ณ  วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. .... 

 

 

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔๔ 



 
 

 

 
เลขที่ ..........................................  

 
 

 

 
 

หนังสือรับรอง 
การไดรับเลอืกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

กลุมจังหวัดที่ ...... 
----------------- 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา ............................................ ผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน สังกัดพรรค ............................ ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบสัดสวน กลุมจังหวัดที่ ............ ในการเลือกตั้งทั่วไป เม่ือวันที่ ............. เดือน ....................... 

พ.ศ. .... 

 ใหไว  ณ  วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. .... 

 

 

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔๔/ส 


