ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 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 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึง่ สมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งในคราวการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๘๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ วาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด คําสั่ง และมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทีอ่ อกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เขตเลือกตั้ง” หมายความวา ทองทีท่ ี่กําหนดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง หรือแบบสัดสวน แลวแตกรณี
“หนวยเลือกตั้ง” หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทาํ การลงคะแนนเลือกตั้ง

-๒“ที่เลือกตั้ง” หมายความวา สถานที่ที่กาํ หนดใหทาํ การลงคะแนนเลือกตั้ง
และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กาํ หนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง
“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
“วันเลือกตั้ง” หมายความวา วันที่กําหนดใหเปนวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกา
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
“ผูอํานวยการทะเบียนกลาง” หมายความวา ผูอํานวยการทะเบียนกลางตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
“นายทะเบียนอําเภอ” หมายความวา นายทะเบียนอําเภอตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร
“นายทะเบียนทองถิ่น” หมายความวา นายทะเบียนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขต และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“กลุมจังหวัด” หมายความวา กลุมจังหวัดตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิง่ อําเภอ
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขต และที่วาการกิง่ อําเภอ
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา
“สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาวาการเมืองพัทยา
หมวด ๑
เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตัง้ และที่เลือกตั้ง
----------------สวนที่ ๑
เขตเลือกตั้ง
----------------๑. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและ
จํานวนเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัดสําหรับการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามที่รฐั ธรรมนูญ
กําหนดใหประชาชนทราบลวงหนา
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-๓ขอ ๖ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และจํานวนเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัดสําหรับการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งแลวให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเสนอรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งเปนรายจังหวัด
ตามจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งทีแ่ ตละจังหวัดจะพึงมี ตามหลักเกณฑ
ดังนี้
(๑) จังหวัดใดที่มีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งไดไมเกินสามคน
ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง
(๒) จังหวัดใดที่มีจาํ นวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งเกินกวา
สามคน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนัน้ พิจารณาเสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้ง
ของจังหวัดตามที่บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเสนอรูปแบบการแบงเขตตาม
วรรคหนึ่งอยางนอยสามรูปแบบและใหมแี ผนที่ รวมทั้งรายละเอียดพืน้ ที่ที่ประกอบเปนเขต
เลือกตั้งแตละเขตเลือกตั้ง และจํานวนราษฎรในเขตเลือกตั้ง
ขอ ๗ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดดาํ เนินการตามขอ ๖
เสร็จแลว ในวันถัดไปใหนําผลการพิจารณาเสนอความเห็นการแบงเขตเลือกตั้งของจังหวัด
ทุกรูปแบบพรอมแผนทีแ่ สดงรายละเอียดตามขอ ๖ ประกาศใหประชาชนในจังหวัดทราบ
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่วาการ
อําเภอ สํานักงานเทศบาล และประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนตางๆ ในจังหวัดเพื่อเปดโอกาส
ใหประชาชนในจังหวัดเสนอความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแบงเขตเลือกตั้งมายัง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจจัดใหมีการประชุมประชาชน
ในจังหวัด เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะดวยก็ได
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของประชาชนตามขอ ๗ ประกอบการพิจารณาเสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้งของจังหวัด
อีกครั้งหนึ่ง แลวใหเสนอผลการพิจารณาขอเสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้งของจังหวัดอยางนอย
สามรูปแบบตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ ในวันถัดไป ซึ่งแตละรูปแบบประกอบดวย
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรือตําบล หรือเขตพื้นทีท่ ี่อยูใ นเขตเลือกตั้งแตละเขต
(๒) จํานวนราษฎรของแตละเขตเลือกตั้ง และผลตางของจํานวนเฉลี่ยราษฎร
ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคนในแตละเขตเลือกตั้งกับจํานวนเฉลี่ยราษฎรตอ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดนั้น
(๓) เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้ง
(๔) แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นทีท่ ปี่ ระกอบเปนเขตเลือกตั้งแตละเขต
ขอ ๙ เมื่อไดดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศการแบงเขตเลือกตั้ง ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งใหกระทํา
ไดเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในจังหวัด
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-๔เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไป ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งทีแ่ ตละจังหวัดจะพึงมี และจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด
ซึ่งจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรือเขตพื้นที่ที่อยูในเขตเลือกตั้งในคราวนัน้
ตามแบบ ส.ส. ๑ โดยถือเขตเลือกตั้งที่มกี ารประกาศกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง เวนแตมี
กรณีจาํ เปนทีจ่ ะตองมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางในระหวางอายุของสภา
ผูแทนราษฎร ใหใชเขตเลือกตั้งในคราวที่มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการเลือกตัง้
ทั่วไปของตําแหนงที่วา งนั้น โดยมิใหนาํ การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งในระหวางอายุของสภา
ผูแทนราษฎรตามวรรคหนึง่ มาใชบังคับ
๒. การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตัง้
แบบสัดสวนใหประชาชนไดทราบลวงหนาตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๐
เมื่อไดดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศการแบงเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๑ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการ
เลือกตั้งทั่วไป ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนในคราวนั้น
ตามแบบ ส.ส. ๑/ส โดยถือเขตเลือกตั้งทีม่ ีการประกาศกําหนดไวตามขอ ๑๐
สวนที่ ๒
หนวยเลือกตัง้
--------------ขอ ๑๒ เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ในเขตเลือกตัง้ ใดแลว ใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นจัดทํารางประกาศกําหนด
หนวยเลือกตัง้ ใหแกคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้ หรือผูท คี่ ณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย เพื่อพิจารณาประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งทีจ่ ะพึงมี
ในเขตเลือกตัง้ นั้นไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใชแบบ ส.ส. ๒ จํานวนแปดชุด ในกรณีจําเปนอาจใหจัดทําแผนทีส่ ังเขปแสดง
เขตของหนวยเลือกตั้งดวยก็ได
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-๕การปดประกาศตามวรรคหนึ่งใหดาํ เนินการ ดังนี้
ชุดทีห่ นึ่ง มอบใหผูวา ราชการจังหวัด ปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด
ชุดที่สอง มอบใหนายอําเภอ ปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่
อยูในอําเภอนัน้
ชุดที่สาม มอบใหหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นปดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาล
และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขตการปกครองทองถิ่นนั้น
ชุดที่สี่ มอบใหผใู หญบาน หรือผูอ ํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือ
ปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา ปดประกาศไว ณ ที่ทาํ การผูใ หญบานเฉพาะหนวยเลือกตัง้ ที่
อยูในเขตหมูบ าน หรือปดประกาศไว ณ เขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควรเฉพาะหนวยเลือกตัง้ ที่
อยูในเขตชุมชนนั้น
ชุดทีห่ า มอบใหผูอาํ นวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัดเทศบาล หรือ
ปลัดเมืองพัทยา หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณ
ใกลเคียงกับทีเ่ ลือกตั้งเฉพาะของแตละหนวยเลือกตั้ง
ชุดทีห่ ก มอบใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เก็บสํารองไวปด
ประกาศ ณ ทีเ่ ลือกตั้งแทนของเดิมที่ชาํ รุดหรือสูญหาย
ชุดที่เจ็ด สงใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
ชุดทีแ่ ปด ใหสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนทองถิ่น เก็บรักษาไวเปน
หลักฐาน
ขอ ๑๓ ในการกําหนดหนวยเลือกตั้งทีจ่ ะพึงมีในแตละเขตเลือกตั้งตามขอ ๑๒ ให
คํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใชสิทธิเลือกตั้งของราษฎร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ใหใชเขตหมูบา นเปนเขตของหนวยเลือกตั้ง เวนแตในกรณีที่มีผูมีสทิ ธิ
เลือกตั้งจํานวนนอยจะรวมหมูบานทีต่ ิดกันตั้งแตสองหมูบานขึ้นไปเปนหนวยเลือกตั้งเดียวกัน
ก็ได สําหรับในเขตเทศบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตชุมชนหนาแนนอาจกําหนด
ใหใชเขตชุมขน แนวถนน ตรอก ซอย คลอง หรือแมน้ํา เปนเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได และ
(๒) ใหถือเกณฑจาํ นวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยละแปดรอยคนเปนประมาณ
แตถา เห็นวาไมเปนการสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
อาจกําหนดจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งมากกวาจํานวนดังกลาวก็ได หรือจะกําหนดหนวยเลือกตั้ง
เพิ่มขึ้นโดยใหมีจํานวนผูมีสทิ ธิเลือกตั้งนอยกวาจํานวนดังกลาวก็ได
ขอ ๑๔ หากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้งก็ใหกระทําได
โดยประกาศตามแบบ ส.ส. ๓ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน พรอมทั้งจัดทําแผนที่สังเขป
แสดงเขตของหนวยเลือกตัง้ ดวย เวนแตในกรณีเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย
หรือเหตุจาํ เปนอยางอื่น จะประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งนอยกวา
สิบวันก็ได เมื่อประกาศเปลีย่ นแปลงแลวใหปดประกาศและแผนที่ดังกลาวไว ณ ที่เดียวกับ
ประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งตามขอ ๑๒ แลวสงประกาศพรอมแผนที่ดังกลาวไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยดวน
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-๖ขอ ๑๕ การกําหนดหมายเลขหนวยเลือกตั้งของแตละเขตเลือกตั้ง ใหกําหนด
หมายเลขหนวยเลือกตั้งแยกเปนรายเทศบาลหรือรายตําบล โดยใชหมายเลขเรียงตั้งแต
หมายเลข ๑ ตามลําดับจนครบทุกหนวยเลือกตั้งในแตละเทศบาลหรือตําบล แลวแตกรณี
ในกรณีเทศบาลใดแบงพื้นที่ปกครองออกเปนแขวง ใหกําหนดหมายเลขของหนวย
เลือกตั้งเปนรายแขวง
สวนที่ ๓
ที่เลือกตั้ง
--------------๑. ที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้ง
ขอ ๑๖ ใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นจัดทํารางกําหนดที่เลือกตั้งของ
หนวยเลือกตั้งเพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูทคี่ ณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายประกาศกําหนดที่เลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งตาม
แบบ ส.ส. ๒ ไมนอยกวายีส่ ิบวันกอนวันเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งตองเปนสถานที่ซึ่งประชาชนเขาออก
ไดงาย มีความสะดวกเหมาะสมและมีขนาดพอสมควรทีจ่ ะทําการเลือกตั้งไดสะดวกและ
ควรตั้งอยูในยานกลางของหนวยเลือกตั้ง เพื่อใหผูมีสทิ ธิเลือกตั้งไปใชสิทธิเลือกตั้งและตรวจดู
บัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้งไดงาย
การเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งใหกระทํากอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน เวนแตกรณี
เกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภยั เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาํ เปนอยางอื่น จะประกาศเปลี่ยนแปลง
กอนวันเลือกตั้งนอยกวาสิบวันก็ได และใหนําความในขอ ๑๒ เกี่ยวกับการปดประกาศมาใช
บังคับกับการประกาศกําหนดทีเ่ ลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตัง้ โดยอนุโลม กรณีการ
เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งเนือ่ งจากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภยั เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาํ เปนอยาง
อื่น ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งประกาศตามแบบ ส.ส. ๔
ขอ ๑๗ คูหาลงคะแนนสําหรับที่เลือกตั้งหนึ่งใหมีจาํ นวนสามคูหาเปนอยางนอย
ขอ ๑๘ กอนวันเลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท ี่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายดําเนินการจัดใหมีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณการเลือกตั้ง ตลอดจนการจัดภายในบริเวณที่เลือกตั้งตามตัวอยางแผนผังที่เลือกตั้ง
ทายระเบียบนี้ อยางใดอยางหนึ่ง หรืออาจปรับแผนผังที่เลือกตั้งไดตามสภาพพื้นที่ของ
ที่เลือกตั้งก็ได
ขอ ๑๙ ในวันเลือกตั้งใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดใหมีปายหรือ
เครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง
ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดใหมีปา ยบอกที่เลือกตั้ง
โดยอยางนอยตองมีขอความ ดังนี้
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-๗“ ที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่ .......... ตําบล/แขวง......เทศบาล ..........................
อําเภอ....................................... ของเขตเลือกตั้งที่ ............... จังหวัด ........................................
.”
สถานที่เลือกตั้ง
(ระบุสถานที่)
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดทําปายบอกทางชี้ไปยังที่เลือกตั้ง
เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
ขอ ๒๒ ในระหวางเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งใหมีการเชิญธงชาติขนึ้ บริเวณ
ดานหนาของที่เลือกตั้งเชนเดียวกับสถานที่ราชการ และเมื่อเสร็จการเลือกตั้งแลวใหเชิญธงชาติลง
๒. ที่เลือกตั้งกลาง
ขอ ๒๓ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งหรือผูท ี่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายประกาศกําหนดที่
เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตัง้ ตามแบบ ส.ส. ๕ อยางนอยหนึ่งแหง สําหรับผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหนําความใน หมวด ๑ สวนที่ ๓
ที่เลือกตั้ง ๑. ที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตัง้ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตจังหวัด ตามแบบ ส.ส. ๕/ก อยางนอยหนึ่งแหง สําหรับผูมีสทิ ธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖
และมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวเปนการลวงหนา สําหรับการเลือกตั้ง
ทั่วไปอันมิใชเปนการเลือกตัง้ ใหมหรือการเลือกตัง้ แทนตําแหนงที่วาง และใหนาํ ความในหมวด ๑
เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตัง้ และที่เลือกตั้ง สวนที่ ๓ ที่เลือกตั้ง ๑. ที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตัง้
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีจําเปนคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอาจประกาศเปลี่ยนแปลงที่
เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดได แตตองประกาศเปลี่ยนแปลงกอนวันเลือกตั้งทั่วไปไมนอยกวา
สิบหาวัน
หมวด ๒
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
---------------ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด มีหนาที่กํากับควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยสุจริตและเทีย่ งธรรม โดยถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ ใหควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกตัง้
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-๘สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙ (๖) ประกอบมาตรา ๑๐ (๑) แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
สวนที่ ๑
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
----------------ขอ ๒๖ การแตงตั้ง วิธีปฏิบัติหนาที่ และการพนจากตําแหนง ของผูอ ํานวยการ การ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ใหเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
สวนที่ ๒
ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง
----------------ขอ ๒๗ ใหผูอาํ นวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
เสนอชื่อเจาหนาที่ของรัฐ ยกเวนขาราชการการเมือง เพื่อ
(๑) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท ี่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย พิจารณาแตงตั้งเปนผูอํานวยการประจําหนวย
เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๖ หนวยเลือกตัง้ ละหนึ่งคน และประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ส. ๙ แหงละหนึ่งคน
(๒) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้งเปนผูอํานวยการ
ประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ตามแบบ ส.ส. ๙/ก แหงละหนึง่ คน
ขอ ๒๘ ใหผูอาํ นวยการประจําหนวยเลือกตั้ง และผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้ง
กลางในเขตเลือกตั้งหรือทีเ่ ลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) อํานวยความสะดวกและใหคาํ แนะนําในการตรวจสอบเอกสาร และการ
ปฏิบัติหนาทีข่ องคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ หรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
ในเขตเลือกตัง้ หรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดแลวแตกรณี
เพื่อใหดําเนินการเลือกตั้งไดดวยความเรียบรอย
(๒) ปฏิบัติตามคําสั่งหรือที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้ง
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง หรือ
ผูทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย
(๓) แตงตั้งบุคคลใหปฏิบัตหิ นาที่เปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติหนาทีข่ องตนเองได
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-๙ใหผูอาํ นวยการประจําหนวยเลือกตั้ง ผูอาํ นวยการประจําที่เลือกตั้งกลางใน
เขตเลือกตั้งหรือผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด พนจากตําแหนงพรอมกับ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือ
กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
ขอ ๒๙ กอนวันลงคะแนนเลือกตั้งไมนอยกวาหาวันหรือในวันลงคะแนนเลื อกตั้ ง
หากผู อํา นวยการประจํา หน ว ยเลือกตั้ ง ผูอาํ นวยการประจํา ที่ เลื อกตั้ ง กลางในเขตเลือกตั้ง
หรือผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือการ
ปฏิบัติหนาทีน่ ั้นอาจกอใหเกิดความเสียหาย ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
หรือผูทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย หรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด แลวแตกรณี สั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนง และแตงตั้งบุคคลอื่นทํา
หนาที่แทนทันที
สวนที่ ๓
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
----------------ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท ี่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย แตงตั้งคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ ตามมาตรา
๑๖ (๒) และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามแบบ ส.ส. ๖ แลว
ใหปดประกาศ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งนั้น และปดประกาศ
ณ ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง พรอมทั้งแจงใหผูไดรับการแตงตั้งทราบโดยเร็ว ตามแบบ ส.ส. ๘
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งพนจากตําแหนงเมื่อไดสงมอบหีบบัตรเลือกตั้ง
และวัสดุอุปกรณในการเลือกตั้งแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท ี่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลว
ขอ ๓๑ กอนวันเลือกตั้งถากรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูใดซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศแตงตั้งไวแลว ตอมาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท คี่ ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายแตงตั้งผูมีสทิ ธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปน
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจนครบเกาคน
ขอ ๓๒ ในวันเลือกตั้ง ถาถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งแลวมีกรรมการประจํา
หนวยเลือกตัง้ มาปฏิบัติหนาที่ไมถึงเกาคน ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ ที่อยูใ น
ขณะนั้นแตงตัง้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจนครบเกา
คน แตถาไมมีกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเลย ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งแตงตัง้ บุคคลอื่นเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ในหนวยเลือกตั้ง
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- ๑๐ หากไมสามารถแตงตั้งบุคคลอื่นมาปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งไดตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท ี่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง
ของหนวยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ส. ๓๗ และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา
สั่งใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม ตามมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตองมีกรรมการประจํา
หนวยเลือกตัง้ มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่มอี ยูในที่
เลือกตั้ง ณ ขณะนั้น แตตองไมนอยกวาหาคนจึงจะเปนองคประชุม และใหประธานกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งเปนประธานที่ประชุม ถาประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมมา
ปฏิบัติหนาทีห่ รือมาแตไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ ที่เหลืออยู
เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งใหเปนไปตามเสียงขางมาก
ถาจํานวนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
สวนที่ ๔
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
----------------ขอ ๓๔ ใหผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบ ัญชาการ
ตํารวจแหงชาติจดั ใหมีเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตัง้ ของหนวยเลือกตั้ง
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด อยางนอยที่เลือกตั้งละ
หนึ่งคน
ในกรณีจําเปนตามสภาพทีอ่ าจมีผลตอความปลอดภัย คณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท คี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย
อาจแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐเปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งของหนวย
เลือกตั้งไดตามความเหมาะสม
ขอ ๓๕ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบ ัญชาการ
ตํารวจแหงชาติแจงรายชื่อเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามขอ ๓๔ แกคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท ี่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย
เพื่อพิจารณาประกาศแตงตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๖
ขอ ๓๖ ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามขอ ๓๕ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยบริเวณที่เลือกตั้ง หรือ
บริเวณที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง หรือบริเวณที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติหนาทีข่ องผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง หรือ
ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง หรือผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลาง
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- ๑๑ นอกเขตจังหวัด และคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง
กลางในเขตเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
ใหเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยพนจากหนาที่เมื่อคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งไดสงมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณในการเลือกตั้งตามขอ ๑๕๗ แก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท คี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งมอบหมายเรียบรอยแลว
สวนที่ ๕
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลาง
----------------ขอ ๓๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท ี่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจํา
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๙ ไดแก ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลาง
ในเขตเลือกตัง้ คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และเจาหนาทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัย โดยใหนําความในหมวด ๒ เจาพนักงานผูดาํ เนินการเลือกตั้ง สวนที่ ๒ ผูอํานวยการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง สวนที่ ๓ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ และสวนที่ ๔ เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท ี่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายอาจแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้งเจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ตามแบบ ส.ส. ๙/ก แตละชุด
ประกอบดวย ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด คณะกรรมการประจําที่
เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด และเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย โดยใหนําความในหมวด ๒
เจาพนักงานผูด ําเนินการเลือกตั้ง สวนที่ ๒ ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง สวนที่ ๓
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และสวนที่ ๔ เจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
สวนที่ ๖
การอบรมเจาพนักงานผูด าํ เนินการเลือกตั้ง
----------------ขอ ๓๙ กอนวันเลือกตั้ง ใหมกี ารอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งใหเขาใจ
บทบาทและหนาที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด และคําสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ดังนี้
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- ๑๒ (๑) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท คี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายจัดใหมี
การอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง และเจาพนักงานผูดําเนินการ
เลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
(๒) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด จัดอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
ในกรณีตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรอาจแตงตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคล เพื่อชวยเหลือในการฝกอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งไดตามความ
เหมาะสม
สวนที่ ๗
ตัวแทนพรรคการเมือง และการสังเกตการณการเลือกตั้ง
---------------ขอ ๔๐ พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดประสงคจะสง
ตัวแทนไปประจํา ณ ที่เลือกตั้ง ที่เลือกตัง้ กลางในเขตเลือกตั้ง หรือที่เลือกตั้งกลางนอกเขต
จังหวัด เพื่อสังเกตการณการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ใหยื่นหนังสือแตงตั้ง
ตัวแทนของตนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด แลวแตกรณี กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน โดยใหแตงตัง้ ไดทเี่ ลือกตั้ง
ละหนึ่งคน ตามแบบ ส.ส. ๗
ขอ ๔๑ ตัวแทนพรรคการเมืองตองอยูใ นที่ซึ่งจัดไว ณ ที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางใน
เขตเลือกตั้งหรือที่เลือกตัง้ กลางนอกเขตจังหวัด ซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได โดยหาม
มิใหกลาวตอบโตผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขต
เลือกตั้ง ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด และกรรมการประจําที่เลือกตั้ง
กลางนอกเขตจังหวัด หรือระหวางกันเองโดยเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้ง
ตัวแทนพรรคการเมืองอาจทักทวงในเมื่อเห็นวากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ ในกรณีนี้ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึก
คําทักทวงไวในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕)
ถาตัวแทนพรรคการเมืองกระทําการอันจะเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้งและ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และกรรมการ
ประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ถาไดตักเตือนแลวแตยังขัดขืน กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตจังหวัดมีอํานาจสั่งใหตัวแทนพรรคการเมืองออกไปจากที่เลือกตั้ง และใหเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยประจําหนวยเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามคําสั่ง
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- ๑๓ หมวด ๓
ผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชือ่ ผูมีสทิ ธิเลือกตัง้
-------------สวนที่ ๑
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
-------------ขอ ๔๒ ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๔๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไปใชสทิ ธิเลือกตั้ง
หรือไมไปใชสทิ ธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอนั สมควรทีท่ ําใหไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งได
ยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนที่ ๒
การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตัง้
-------------๑. การแตงตัง้ บุคคลรับแจงเหตุ
ขอ ๔๔ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตัง้ ดําเนินการ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนราษฎรเปนบุคคลรับแจงเหตุ ณ ที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเทศบาล ตามแบบ
ส.ส. ๒๗ เพื่อรับแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูม ีสิทธิ
เลือกตั้ง และจัดสงประกาศใหผูวา ราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และผูใหญบาน แลวแตกรณี เพื่อปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด
ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน
และเขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร
๒. การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ขอ ๔๕ ผูมีสทิ ธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ไดใหแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๒๘ หรือทําเปนหนังสือ ซึ่งอยางนอย
ตองระบุหมายเลขประจําตัวประชาชนและที่อยูตามหลักฐานทะเบียนบานใหชัดเจน พรอมทั้ง
แจงดวยวาไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดดวยเหตุใด ยื่นตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตทองที่ไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งดวย
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- ๑๔ ตนเองหรือทําเปนหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือสงทางไปรษณียล งทะเบียนก็
ได โดยตองแจงเหตุภายในเจ็ดวันกอนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง
กรณีผูมีสทิ ธิเลือกตั้งใดมีความจําเปนตองแจงเหตุทไี่ มอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งกอน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการแจงเหตุตามหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง
โดยยื่นตอผูอาํ นวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่อยูใ นพื้นที่แทน และเมื่อถึงระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่งใหผอู ํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการรวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ตางๆ สงใหแกนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นตามทีบ่ ุคคลผูนั้นมีชื่ออยูในทะเบียน
บานในเขตทองที่ไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งเพื่อดําเนินการตอไป
กรณีผูมีสทิ ธิเลือกตั้งดําเนินการแจงเหตุกอนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งโดยยื่นตอ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นที่อยูในเขตพื้นที่ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่นรับคํารองไวเพื่อพิจารณาเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๔๖ ในกรณีมีเหตุตามขอ ๔๗ การแจงเหตุทที่ าํ ใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ตามขอ ๔๕ นอกจากบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูมสี ิทธิเลือกตั้งแลว ใหบคุ คลตอไปนี้เปน
ผูแจงแทน
(๑) ผูบังคับบัญชาตั้งแตชนั้ ผูบงั คับกองพันหรือเทียบเทา มีหนาทีแ่ จงแทนทหาร
ประจําการ ทหารกองประจําการ ตํารวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือขาราชการซึ่ง
ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
นอกที่ตั้งปกติที่ตนมีภูมิลําเนา
(๒) หัวหนาสถานพยาบาล มีหนาทีแ่ จงแทนผูเจ็บปวยและเขารับการรักษาตัวอยู
ในสถานพยาบาลแหงนั้น
(๓) หัวหนาสถานสงเคราะห มีหนาทีแ่ จงแทนคนพิการหรือผูสูงอายุที่อยูในความ
ควบคุมดูแลและพักอาศัยในสถานที่แหงนั้น
(๔) หัวหนาสถานที่ของหนวยงานของรัฐที่มหี นาที่ตองควบคุมหรือดูแลบุคคลที่
ตองถูกควบคุมหรือดูแลและพักอาศัยในสถานที่แหงนัน้ มีหนาทีแ่ จงแทนผูท ี่ถูกควบคุมหรือดูแล
ดังกลาว
การแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหผแู จงดังกลาวแจงตอนายทะเบียนอําเภอและนาย
ทะเบียนทองถิ่นที่สถานที่แหงนั้นตั้งอยู
๓. การพิจารณาการแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ขอ ๔๗ ใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นพิจารณาเหตุของการไมอาจ
ไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูมีสทิ ธิเลือกตั้งจากแนวทาง ดังตอไปนี้
(๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นมีกิจธุระจําเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นทีห่ างไกล
(๒) ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นเจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได
(๓) ผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นพิการหรือสูงอายุและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิ
เลือกตั้งได
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- ๑๕ (๔) ผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิไดแจงความ
ประสงคขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
(๕) ผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีถิ่นที่อยูหา งไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร
(๖) เหตุสุดวิสัยอืน่ หรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ กําหนด
ขอ ๔๘ เมื่อนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นไดรับการแจงเหตุ
ตามขอ ๔๕ และขอ ๔๖ และพิจารณาแลวเห็นวาเหตุทแี่ จงนั้นมิใชเหตุอันสมควรทีท่ ําใหไมอาจ
ไปใชสิทธิเลือกตั้งไดตามขอ ๔๗ ใหแจงใหผูมีสทิ ธิเลือกตั้งนั้นหรือผูแจงตามขอ ๔๖ ทราบ
ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือไดรับแจงจากผูอ ํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
แลวแตกรณี ตามแบบ ส.ส. ๒๘
ขอ ๔๙ ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไดรับแจงตามขอ ๔๘ มีสิทธิยื่นอุทธรณการพิจารณา
การแจงเหตุตอ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง
และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาคํารองใหแลวเสร็จภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับคํารอง
หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาเหตุที่ผรู องแจง
นั้นเปนเหตุอันสมควร ใหแจงไปยังนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่น
ที่รับผิดชอบภายในสามวัน เพื่อใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการ
ตามขอ ๕๐ ตอไป แตถาพิจารณาแลวเห็นวาเหตุที่ผูรอ งแจงนั้นมิใชเหตุอันสมควรใหรีบแจง
ใหผรู องทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง
๔. การประกาศรายชื่อผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
และไมไดแจงเหตุอันสมควร
หรือแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตัง้ แลว แตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร
ขอ ๕๐ เมื่อพนระยะเวลาการแจงเหตุตามขอ ๔๕ และนายทะเบียนอําเภอและนาย
ทะเบียนทองถิ่นไดพิจารณาเหตุอันสมควรทีท่ ําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๔๗ แลว
ใหจัดทํารายชือ่ ผูแจงเหตุซึ่งเปนเหตุอันสมควรสงผูอาํ นวยการทะเบียนกลางหรือผูที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย
ขอ ๕๑ ภายในสามวันนับแตวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งหรือผูท ี่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย มอบบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ชุดทีค่ ณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งใชตรวจสอบและหมายเหตุ
การลงคะแนนของแตละหนวยเลือกตั้ง ตามขอ ๑๕๗ และใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดหรือผูทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย จัดสงบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. ๑๐/ก) ชุดที่คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอก
เขตจังหวัดใชตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน ตามขอ ๑๘๓ ไปใหผูอาํ นวยการทะเบียน
กลางหรือผูท ผี่ ูอํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย
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- ๑๖ ขอ ๕๒ เมื่อผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือผูท ี่ผูอํานวยการทะเบียนกลาง
มอบหมายไดรับเอกสารตามขอ ๕๐ และขอ ๕๑ แลว ใหดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิ
เลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือแจงเหตุไวแลวแต
เหตุนั้นไมใชเหตุอันสมควร เปนรายตําบลหรือเทศบาลแลวแตกรณีในแตละเขตเลือกตั้งตาม
แบบ ส.ส. ๒๙ จํานวนสี่ชุด ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง และใหดําเนินการ
ดังนี้
(๑) ชุดทีห่ นึ่ง มอบใหนายอําเภอปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ
(๒) ชุดที่สอง มอบใหปลัดเทศบาลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลปด
ประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาลหรือที่ทาํ การองคการบริหารสวนตําบล เฉพาะผูม ีสิทธิ
เลือกตั้งที่อยูใ นเขตเทศบาลหรือตําบลนั้น
(๓) ชุดที่สาม มอบใหผใู หญบาน หรือผูอาํ นวยการเขตของกรุงเทพมหานครหรือ
ปลัดเทศบาลปดประกาศไว ณ ที่ทาํ การผูใ หญบา นเฉพาะผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูในเขตหมูบาน
หรือปดประกาศไว ณ เขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควรเฉพาะผูมีสทิ ธิเลือกตั้งทีอ่ ยูในเขตชุมชน
นั้น
(๔) ชุดที่สี่ สําหรับคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดเก็บรักษาไว
เปนหลักฐาน
เมื่อผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือผูท ี่ผอู ํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย
ไดดําเนินการจัดทําบัญชี (ส.ส. ๒๙) ตามวรรคหนึ่งแลว ใหสงมอบบัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้ง
(ส.ส. ๑๐) ชุดทีค่ ณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งใชตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน
ตามขอ ๕๑ คืนแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อเก็บรักษาไวเปนหลักฐานตอไป
ขอ ๕๓ ในกรณีที่ปรากฏวาบัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและ
ไมแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือแจงเหตุไวแลวแตเหตุนั้นไมใชเหตุอันสมควรตามขอ ๕๒
มีความผิดพลาดคลาดเคลือ่ นจากขอเท็จจริง ใหผูมีสวนไดเสียยื่นคํารอง พรอมหลักฐานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับคํารองแลวใหตรวจสอบบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ชุดที่ไดรับคืนจากผูอ ํานวยการทะเบียนกลางหรือ
ผูที่ผูอาํ นวยการทะเบียนกลางมอบหมาย ตามขอ ๕๒ วรรคสอง และตรวจสอบจากตนขั้วบัตร
เลือกตั้งที่ใชในการลงคะแนนเลือกตั้งวาผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นไดไปใชสิทธิเลือกตั้งจริงหรือไม
หรือตรวจสอบหลักฐานที่ผรู องนํามาแสดงวาผูมีสทิ ธิเลือกตั้งไดไปใชสิทธิเลือกตัง้ หรือไมไดไป
ใชสิทธิเลือกตัง้ แตไดแจงเหตุความจําเปนซึ่งเปนเหตุอันสมควรตามขอ ๔๗ แลว โดยให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับคํารอง
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรวจสอบแลวพบวา ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไดไปใชสิทธิเลือกตัง้ จริง ใหดาํ เนินการแกไขโดยขีดฆาชื่อผูเสียสิทธิเลือกตัง้ นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
หรือแจงเหตุไวแลวแตเหตุนั้นไมใชเหตุอนั สมควร ชุดที่สี่ ตามขอ ๕๒ (๔) ซึ่งคณะกรรมการ
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- ๑๗ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บรักษาไว และแจงใหผยู ื่นคํารองหรือผูม ีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบ
พรอมทั้งแจงไปยังผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือผูท ผี่ ูอํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย
เพื่อใหดําเนินการแกไขในฐานขอมูลโดยเร็ว แตหากตรวจสอบแลวพบวาผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น
ไมไดไปใชสทิ ธิเลือกตั้ง ใหแจงผูย ื่นคํารองทราบโดยเร็ว
สวนที่ ๓
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
-------------ขอ ๕๔ ใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นจัดทํารางประกาศบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๑๐ จํานวนแปดชุด ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท คี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายเพื่อพิจารณา
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ใหแลวเสร็จกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน
บัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ตามวรรคหนึง่ ใหจดั ทําเปนรายหนวยเลือกตั้ง
โดยเรียงตามลําดับเลขหมายประจําบานในแตละหนวยเลือกตั้ง สําหรับหนวยเลือกตั้งซึ่งอยู
ในเขตเทศบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตชุมชนหนาแนน อาจแยกออกตามชื่อ
ถนน ตรอก ซอย คลอง หรือแมน้ํา โดยเรียงลําดับตัวอักษรและตามลําดับเลขหมายประจําบาน
ขอ ๕๕ บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(๑) ชื่อตัว - ชื่อสกุล
(๒) เลขประจําตัวประชาชน
(๓) เพศ
(๔) วัน เดือน ป เกิด
(๕) ที่อยูต ามหลักฐานทะเบียนบาน
บัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ใหมีชอื่ ตัว ชื่อสกุล ของผูพิมพและ
ผูทานที่สามารถตรวจสอบได
ขอ ๕๖ ใหประธานกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้ง หรือกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย
ลงลายมือชื่อแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งในประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐)
ขอ ๕๗ บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) แตละชุด ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งดําเนินการ ดังนี้
(๑) ชุดทีห่ นึ่ง มอบใหผูวา ราชการจังหวัดปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด
(๒) ชุดที่สอง มอบใหนายอําเภอปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ เฉพาะ
หนวยเลือกตัง้ ที่อยูใ นเขตอําเภอนั้น
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- ๑๘ (๓) ชุดที่สาม มอบใหปลัดเทศบาลและปลัดองคการบริหารสวนตําบลปด
ประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาล และทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบล เฉพาะหนวยเลือกตัง้
ที่อยูใ นเขตทองที่นั้น
(๔) ชุดที่สี่ มอบใหผูใหญบา น หรือผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานครหรือ
ปลัดเทศบาลปดประกาศไว ณ ที่ทาํ การผูใ หญบา นเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขตหมูบาน
หรือปดประกาศไว ณ เขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควรเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูใ นเขตชุมชน
นั้น
(๕) ชุดทีห่ า มอบใหผใู หญบาน หรือผูอาํ นวยการเขตของกรุงเทพมหานคร
หรือปลัดเทศบาลปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะของ
แตละหนวยเลือกตั้ง
(๖) ชุดทีห่ ก สําหรับนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นใชแกไขปรับปรุง
ใหถูกตองไมวา จะเปนการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ หรือยายที่อยู และใหเก็บไวเปนหลักฐาน
(๗) ชุดที่เจ็ดถึงชุดทีแ่ ปด มอบใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่น
ปรับปรุงใหตรงกับชุดที่หก และสงมอบใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท ี่
คณะกรรมการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ มอบหมาย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ
เพื่อมอบใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งไวใชสําหรับการตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนหนึ่งชุด (ชุดที่เจ็ด) และสํารองใน
วันเลือกตั้งอีกหนึ่งชุด (ชุดทีแ่ ปด) สําหรับปดหนาที่เลือกตั้งแทนชุดทีห่ า และใหเก็บกลับคืน
เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน
ขอ ๕๘ กรณีมีพรรคการเมืองใดหรือผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดตองการบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศไว ใหพรรคการเมือง
หรือผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นขอคัดสําเนาจากนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่น
โดยเสียคาใชจายเองตามวิธีการทีผ่ ูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
ขอ ๕๙ ใหนายอําเภอหรือปลัดเทศบาลทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้งไปยังเจาบาน
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน ตามแบบ ส.ส. ๑๑
สวนที่ ๔
การเพิ่มชือ่ การถอนชือ่
-------------๑. การเพิ่มชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชือ่ ผูมีสทิ ธิเลือกตัง้
ขอ ๖๐ กรณีผมู ีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวา ตนหรือผูมชี ื่ออยูในทะเบียน
บานของตนไมมีรายชื่ออยูใ นบัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ของหนวยเลือกตั้งที่ตน
หรือผูนั้นสมควรมีชื่อเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น ใหนําสําเนาทะเบียนบานและ
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกใหมายื่นคํารอง
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- ๑๙ ตามแบบ ส.ส. ๑๒ ตอนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่น ซึ่งทําการแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทีห่ นวยเลือกตั้งนั้นตั้งอยูในเขตรับผิดชอบ
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน
เมื่อนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นไดรับคํารองและหลักฐานแลว
หากพิจารณาเห็นวาผูยื่นคํารองหรือผูมชี ื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหเพิ่มชื่อ
ผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ดวยวิธี
พิมพชื่อเพิ่มเติมตอใบสุดทายของบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ของหนวยเลือกตั้งนั้น
พรอมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปกํากับไว
ในกรณีนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาผูยื่น
คํารองหรือผูม ีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ขอเพิ่มชื่อเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง ใหสั่งยกคํารองเปน
ลายลักษณอักษรพรอมทั้งแสดงเหตุผลและแจงใหผยู ื่นคํารองทราบภายในสามวันนับแตวันที่
ไดรับคํารอง
ขอ ๖๑ ในกรณีผูยื่นคํารองที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียน
ทองถิ่น ตามขอ ๖๐ วรรคสาม แลวไมเห็นชอบดวย ผูยื่นคํารองมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลจังหวัดที่
ตนมีภูมิลําเนาอยูห รือตอศาลแพงสําหรับผูที่มีภูมิลาํ เนาอยูในกรุงเทพมหานครกอนวันเลือกตั้ง
ไมนอยกวาหาวัน เพื่อขอใหศาลวินิจฉัยวาจะใหเพิ่มชือ่ ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.
๑๐) ตามที่ยนื่ คํารองหรือไม โดยไมตอ งเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณา
ขอ ๖๒ ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับคําสั่งของศาล
ใหเพิ่มชื่อบุคคลใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใหดาํ เนินการใหเปนไปตามนั้น ดวยวิธีพิมพ
ชื่อเพิ่มเติมเชนเดียวกับ ขอ ๖๐ วรรคสอง
๒. การถอนชือ่ ผูซึ่งไมมีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ขอ ๖๓ กรณีผมู ีสิทธิเลือกตั้งใดเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมสี ิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐)
ของหนวยเลือกตั้งมีผูซึ่งไมมีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นยื่นคํารองขอถอนชือ่
ตามแบบ ส.ส. ๑๒ ผูไมมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐)
ตอนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่น ซึ่งทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง ทีห่ นวยเลือกตั้งนั้นตั้งอยูในเขตรับผิดชอบกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน
เมื่อนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นไดพิจารณาคํารองแลว เห็นวามี
หลักฐานพอเชื่อไดวาบุคคลดังกลาวเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง ใหสั่งถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยใหดําเนินการขีดฆาชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง
พรอมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปกํากับไว
แลวใหแจงคําสั่งใหผยู ื่นคํารองและเจาบานทราบ
ในกรณีนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาผูมีชื่ออยู
ในบัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหสั่งยกคํารองพรอมทั้ง
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- ๒๐ แสดงเหตุผลเปนลายลักษณอักษรและแจงคําสั่งใหผูยนื่ คํารองและเจาบานทราบภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับคํารอง
ขอ ๖๔ ในกรณีผูยื่นคํารองหรือเจาบานที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนอําเภอและ
นายทะเบียนทองถิ่น ตามขอ ๖๓ แลวไมเห็นชอบดวย ผูยื่นคํารองหรือเจาบานมีสิทธิยื่นคํารอง
ตอศาลจังหวัดที่ตนมีภูมลิ าํ เนาอยู หรือตอศาลแพงสําหรับผูมีภูมิลาํ เนาอยูใ นกรุงเทพมหานคร
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาหาวัน เพื่อขอใหศาลวินิจฉัยวาจะใหถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ตามที่ยื่นคํารองหรือไม โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลใน
การดําเนินกระบวนพิจารณา
ขอ ๖๕ กรณีที่เจาบานเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู
ในทะเบียนบานของตนโดยที่บุคคลนั้นมิไดมีชื่ออยูใ นทะเบียนบานดังกลาวจริง ใหเจาบานนํา
สําเนาทะเบียนบานไปแสดงเปนหลักฐานตอนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นกอน
วันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวันหรือนําหลักฐานดังกลาวไปแสดงตอคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
เมื่อนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่น หรือคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง แลวแตกรณี พิจารณาแลวเห็นวาบุคคลนั้นมิไดมีชื่ออยูใ นทะเบียนบานดังกลาวจริง
ใหมคี ําสั่งถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้ง
ในการถอนชือ่ ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง ใหใชวิธีขดี ฆาชื่อออก
พรอมบันทึกสาเหตุของการถอนไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปกํากับไว
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมีคาํ สั่งถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชี
รายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตัง้ นั้น ใหบันทึกการถอนชื่อไวในสมุดรายงานเหตุการณ
ประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) ดวย
ขอ ๖๖ ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นไดรับคําสั่งศาลให
ถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผูมสี ิทธิเลือกตั้ง ใหดาํ เนินการตามนั้นดวยวิธีขีดฆาชื่อ
ออกเชนเดียวกับขอ ๖๕ วรรคสาม
สวนที่ ๕
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
-------------ขอ ๖๗ ในกรณีทศี่ าลมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดให
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูท ี่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
ไปขอคัดสําเนาคําพิพากษาของศาลแลวรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
ขอ ๖๘ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ สั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบุคคล
ใด หรือในกรณีทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับแจงคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของบุคคลใดแลว ใหจัดใหมีการบันทึกลงในทะเบียนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ส. ๑๓
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- ๒๑ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแลว ให
คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งไปให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทราบทันที
ขอ ๖๙ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดรับแจงรายชื่อบุคคลที่
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามขอ ๖๘ วรรคสอง แลวให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจัดทําประกาศการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ส. ๑๔ และจัดสงใหนายอําเภอและปลัดเทศบาลปดประกาศไว ณ ทีว่ าการอําเภอ
หรือสํานักงานเทศบาลโดยเร็ว
ขอ ๗๐ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งไดประกาศบัญชีรายชือ่
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ตามขอ ๕๗ แลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
หรือผูทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบวามีชอื่ ของบุคคลทีถ่ ูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) หรือไม หากมีใหขดี ฆาชือ่ บุคคล
ดังกลาวออกจากบัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ทุกฉบับ โดยใหบันทึกสาเหตุไวในชอง
หมายเหตุและลงลายมือชือ่ วันเดือนปกํากับไว
หมวด ๔
การสมัครรับเลือกตั้ง
----------------สวนที่ ๑
การประกาศวันรับสมัครเลือกตั้งและสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
----------------ขอ ๗๑ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามแบบ
ส.ส. ๑๕ แลว ใหผูอาํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งประกาศการรับสมัครเลือกตั้ง
และสถานที่รบั สมัครเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งใหประชาชนทราบ ตามแบบ ส.ส. ๑๖
และจัดสงประกาศใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อปดประกาศดังกลาวไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วา การอําเภอ สํานักงานเทศบาล
และทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๗๒ สถานทีร่ บั สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรควรมีลักษณะเปนสถานที่
ที่มีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะจัดเปนสถานที่รับสมัครเลือกตัง้ ไดอยางสะดวก ตามขั้นตอน
การรับสมัครและตองมีลักษณะที่สามารถควบคุมดูแลการรักษาความสงบเรียบรอยได
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- ๒๒ ขอ ๗๓ กอนวันรับสมัครเลือกตัง้ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
แลวแตกรณี จัดเตรียมสถานที่รับสมัครเลือกตัง้ วัสดุอุปกรณ เครือ่ งมือ เครื่องใชที่จาํ เปนและ
อํานวยความสะดวกตอการรับสมัครเลือกตั้งไวใหพรอม และจัดภายในบริเวณทีร่ บั สมัครเลือกตั้ง
รวมทั้งจัดทําเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่รับสมัคร โดยทําปายรอบบริเวณที่
กําหนดเพื่อใหการรับสมัครเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอยเปดเผยและมิใหบุคคลที่มิได
เกี่ยวของกับการสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายเขาไปในบริเวณที่รับสมัครเลือกตั้งกําหนด
กอใหเกิดความวุนวาย
สวนที่ ๒
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
----------------ขอ ๗๔ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
หรือแบบสัดสวนตองมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๗๕ บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ใหมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใดไดเพียงพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวนแบบใดแบบหนึ่งไดเพียงแบบเดียว และ
สมัครรับเลือกตั้งไดเพียงเขตเลือกตั้งเดียว
ขอ ๗๖ ในกรณีที่ผูอาํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พบวามีการสมัครรับเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนตามขอ ๗๕ หามไมใหผูอาํ นวยการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศบุคคลดังกลาวเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งตามขอ ๘๓ หรือขอ ๙๒ แลวแตกรณี
บุคคลผูซึ่งไมมีชื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในประกาศของผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง มีสทิ ธิย่นื คํารองตอศาลฎีกา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศการรับสมัคร และใหดาํ เนินการตามขอ ๘๓ หรือขอ ๙๓
แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
หากผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตรวจพบการฝาฝนตามวรรคหนึ่งภายหลังการประกาศการรับสมัครเลือกตั้งแลว ให
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอ
ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยใหเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น และใหนําความใน
ขอ ๘๔ หรือขอ ๙๔ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
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- ๒๓ สวนที่ ๓
การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
-----------------๑. การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๗๗ ใหผูสมัครของแตละพรรคการเมืองทีม่ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๑๗ ดวยตนเองตอผูอํานวยการการเลือกตัง้ ประจําเขต
เลือกตั้ง ณ สถานที่ทผี่ ูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดภายในระยะเวลาการ
รับสมัคร ตามขอ ๗๑ โดยผูสมัครของแตละพรรคการเมืองทุกคนตามจํานวนทีจ่ ะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้นจะตองยื่นใบสมัครในคราวเดียวกัน
การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึง่ ใหผูสมัครรับเลือกตั้งยื่นพรอมกับ
หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองวาสงสมาชิกผูนั้นเขาสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ
ส.ส. ๑๗/ก เงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละหาพันบาท รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด
กวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด รวมทั้งหลักฐานและเอกสารการสมัคร ซึ่งรับรองความถูกตองดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคล
ซึ่งไมตองมีบตั รประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชสาํ เนาบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มรี ปู ถายสามารถแสดงตนได
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) ใบรับรองแพทย
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นที่ผูสมัครนํามาแสดงวาตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและ
ไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๗๘ เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ ไดรับใบสมัครรับเลือกตั้ง
ของผูสมัครของพรรคการเมืองใดแลว ใหตรวจสอบเบื้องตนวาการลงรายการในใบสมัคร
คาธรรมเนียมการสมัคร และหลักฐานการสมัครถูกตองครบถวนหรือไม ถาเห็นวาไมถูกตอง
ครบถวนใหผอู ํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ แจงการไมรบั ใบสมัครแลวตรวจสอบใบ
สมัครรับเลือกตั้ง คาธรรมเนียมการสมัคร และหลักฐานการสมัครของผูสมัครของพรรค
การเมืองในลําดับถัดไป
กรณีผูอาํ นวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ไดตรวจสอบวาหลักฐานถูกตอง
ครบถวน ใหสอบถอยคํายืนยันวาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แลวลงบันทึกการรับสมัครไว
เปนหลักฐาน พรอมทั้งออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๑๘ แกผูสมัครรับเลือกตั้งโดยเรียงตามลําดับการยื่นใบสมัครตามขอ
๗๗ แลวใหดาํ เนินการตรวจสอบใบสมัครรับเลือกตั้ง คาธรรมเนียมการสมัครและหลักฐานการ
สมัครของผูสมัครของพรรคการเมืองในลําดับถัดไป
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- ๒๔ ขอ ๗๙ เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ ไดออกใบรับแกผูสมัครรับ
เลือกตั้งใดแลว หามมิใหผูสมัครนั้นถอนการสมัครรับเลือกตั้ง และหามมิใหผูสมัครนั้นยื่น
ใบสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือเขตเลือกตั้งอื่นอีก โดยใหคาธรรมเนียมการสมัคร
รับเลือกตั้งตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๘๐ เมื่อเสร็จสิ้นกําหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งในแตละวัน ใหผูอาํ นวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแจงผลการสมัครรับ
เลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพื่อรายงานผลการสมัครรับเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ส. ๒๑ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบเปนประจําทุกวัน และเมื่อพนระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตามขอ ๗๑ แลวใหรายงาน
สรุปผลการรับสมัครตามแบบ ส.ส. ๒๑/ก ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพื่อ
รายงานผลการสมัครรับเลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบทันที
๒. การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
ขอ ๘๑ ใหผอู ํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ ตรวจสอบหลักฐาน
การสมัคร คุณสมบัติของผูส มัคร และสอบสวนวาผูสมัครมีสทิ ธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม
ใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันปดการรับสมัคร หากตรวจสอบแลวปรากฏวา ผูสมัครใดมี
คุณสมบัติไมถูกตองหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๗๔ ใหแจงการไมรับสมัครใหผูสมัครรับ
เลือกตั้งทราบโดยเร็ว ตามแบบ ส.ส. ๑๙ แลวแตกรณี
การสอบสวนคุณสมบัติของผูสมัครตามวรรคหนึ่ง หากผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง มีเหตุอนั ควรสงสัยหลักฐานการสมัครของผูสมัครใด ใหแจงหนวยงาน
ที่ออกหลักฐานดังกลาว เพื่อยืนยันรับรองความถูกตอง
ขอ ๘๒ เมื่อดําเนินการตามขอ ๘๑ แลวใหผูอาํ นวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งประกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งไวโดยเปดเผย
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบล
ที่ทาํ การผูใ หญบานและที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้งในเขตเลือกตัง้ ที่ผูนั้นสมัคร
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหมชี อื่ ตัวและชื่อสกุลผูสมัคร รูปถายผูสมัคร พรรคการเมืองที่
สังกัดและหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่จะใชลงคะแนน ตามแบบ ส.ส. ๒๒
ขอ ๘๓ บุคคลใดไมมีชื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในประกาศของผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตามขอ ๘๒ ใหบุคคลนัน้ มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลฎีกาภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา
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- ๒๕ เมื่อผูอํานวยการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งไดรับแจงคําสั่งของศาลฎีกาแลว
ถาศาลฎีกามีคําสั่งใหรับสมัครบุคคลดังกลาว ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ดําเนินการประกาศชือ่ ผูนั้นตามขอ ๘๑ (ส.ส. ๒๒/๓) พรอมทั้งแจงการรับสมัครใหผูนั้นทราบ
แตถาศาลฎีกามีคาํ สั่งไมไหรับสมัครบุคคลดังกลาว ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งแจงคําสั่งของศาลฎีกาใหผูนั้นทราบดวย
ขอ ๘๔ กอนวันเลือกตั้ง ถาปรากฏหลักฐานวาผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง ใหผูอาํ นวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว ถาเห็นวาผูสมัครผูนั้นขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะ
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ใหเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผูนนั้
เมื่อผูอํานวยการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งไดรับแจงคําสั่งของศาลฎีกาแลว
ถาศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น ใหผูอาํ นวยการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งดําเนินการถอนชื่อผูนั้นออกจากประกาศตามขอ ๘๒ (ส.ส. ๒๐) และแจงคําสั่งของ
ศาลฎีกาใหผนู ั้นทราบดวย
เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถาปรากฏวาศาลฎีกายังไมมีคาํ วินิจฉัยคํารองตามที่ผูอาํ นวยการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งยื่น ใหถือวาประกาศการรับสมัครของผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งยังมีผลอยู
๓. การใหหมายเลขที่จะใชในการลงคะแนน
------------------ขอ ๘๕ ในกรณีการเลือกตั้งทั่วไป ใหผูสมัครรับเลือกตัง้ ไดรับหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครเรียงตามลําดับกอนหลังการยื่นใบสมัครตามลําดับเลขทีใ่ บรับใบสมัครตามขอ ๗๘
โดยใหผูสมัครพรรคการเมืองเดียวกันไดหมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับตอเนื่องกันไป
สวนที่ ๔
การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน
----------------๑. การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๘๖ ในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน
ใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคการเมืองเปนหนังสือ
ตามแบบ ส.ส. ๑๗/ข ยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้นในแตละเขตเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ส. ๑๗/ค ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวันเวลาและสถานที่ทคี่ ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดตามขอ ๗๑ พรอมทั้งหนังสือยินยอมของผูสมัครทุกคนตามแบบ ส.ส. ๑๗/ง
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- ๒๖ เงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละหาพันบาท หลักฐานการพิจารณารายชื่อผูสมัครของพรรค
การเมืองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด พรอมทั้งหลักฐานและเอกสารของผูสมัครแตละคน
เชนเดียวกับขอ ๗๗
ขอ ๘๗ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง และ
หลักฐานการสมัครของผูสมัครทุกคนตามขอ ๘๖ ใหสอบสวนเบื้องตนวาพรรคการเมืองที่ยื่น
บัญชีรายชื่อเปนพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือไม
ถาใชใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัคร คาธรรมเนียมการ
สมัครของผูสมัครในบัญชีรายชื่อ หากครบถวนถูกตองใหออกใบรับตามแบบ ส.ส. ๑๘/ส
ขอ ๘๘ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกใบรับใบสมัครตามขอ ๘๗ ใหแก
พรรคการเมืองที่สง บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนแลว หามมิใหผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองนั้นถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๘๙ เมื่อการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนสิ้นสุดลงให
คณะกรรมการการเลือกตั้งสงเงินคาธรรมเนียมการสมัครเขากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมือง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
๒. การตรวจสอบคุณสมบัติ
ขอ ๙๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูท ี่คณะกรรมการการเลือกตัง้ มอบหมาย
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนทุกคน วามีคุณสมบัตแิ ละไมมีลักษณะ
ตองหามตามขอ ๗๔ หรือไม ภายในสิบวันนับแตวันปดการสมัคร ถาเห็นวาถูกตองให
ดําเนินการตามขอ ๙๒
ขอ ๙๑ ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
แบบสัดสวนแลว ปรากฏวาผูสมัครใดมีคณ
ุ สมบัติไมถูกตองหรือมีลกั ษณะตองหามตามขอ ๗๔
ใหแจงชือ่ ของผูสมัครดังกลาวใหพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อทราบ ตามแบบ ส.ส. ๑๙/ส
ขอ ๙๒ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําประกาศรายชือ่ พรรคการเมือง
หมายเลขประจําพรรคการเมือง รายชื่อผูส มัครแบบสัดสวนของแตละพรรคการเมือง ตามแบบ
ส.ส. ๒๒/ส๑ และ ส.ส. ๒๒/ส๒ สงไปยังผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งโดยเร็ว
เพื่อใหปดประกาศดังกลาวไว ณ ศาลากลางจังหวัด ทีว่ าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล
ที่ทาํ การองคการบริหารสวนตําบล ทีท่ ําการผูใ หญบาน และที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกลเคียงกับ
ที่เลือกตั้ง
ขอ ๙๓ บุคคลใดไมมีชื่อเปนผูสมัครในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามขอ ๙๒ ใหผูนั้นยื่นคํารองตอศาลฎีกาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวนั ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ
สมัครรับเลือกตั้ง และใหนาํ ความในขอ ๘๓ มาใชโดยอนุโลม
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- ๒๗ กรณีที่ศาลฎีกามีคาํ สั่งใหรบั สมัครบุคคลดังกลาว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดําเนินการประกาศชือ่ ผูเปนผูสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๒๒/ส๓
ขอ ๙๔ กอนวันเลือกตั้ง ถาปรากฏวาผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนผูใดขาด
คุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดําเนินการสืบสวนโดยเร็ว และใหนาํ ความในขอ ๘๔ มาใชโดยอนุโลม
กรณีที่ศาลฎีกามีคาํ สั่งใหเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผูใ ด ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งดําเนินการถอนชื่อผูนั้นออกจากประกาศ ตามแบบ ส.ส. ๒๐/ส
๓. การใหหมายเลขประจําพรรคการเมือง
ขอ ๙๕ ใหพรรคการเมืองทีส่ งผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบ
สัดสวนไดรับหมายเลขทีจ่ ะใชลงคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนของพรรคการเมืองเรียงตามลําดับ
กอนหลังในการยื่นบัญชีรายชื่อ และใหมหี มายเลขเดียวกันทุกเขตเลือกตั้งแบบสัดสวน
สวนที่ ๕
การจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตัง้
------------------ขอ ๙๖ ในกรณีผสู มัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคการเมือง
หลายพรรคการเมืองยื่นใบสมัครรับเลือกตัง้ พรอมกันตามขอ ๗๗ วรรคสอง ใหผูอาํ นวยการ
การเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งจัดใหมกี ารประชุมผูสมัครของพรรคการเมืองนั้น เพื่อตกลง
กําหนดลําดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไมสามารถตกลงกันไดใหดําเนินการจับสลาก
สองครั้ง ดังนี้
การจับสลากครั้งหนึ่ง ใหผอู ํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ เขียนชื่อ
พรรคการเมืองที่ตองจับสลากบนสลากทีเ่ หมือนกันแลวใสในภาชนะ ทําการเขยาภาชนะ
ใหสลากคละกันเพื่อไมใหทราบวาเปนสลากของพรรคการเมืองใด แลวใหผูอาํ นวยการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเปนผูจับสลากชื่อพรรคการเมืองจากในภาชนะขึ้นมาทีละหนึ่งใบ
ชื่อพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเปนลําดับแรกใหถือวาพรรคการเมืองนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลาก
เพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกอน ชื่อพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเปนลําดับตอไป ใหถือวาพรรค
การเมืองนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเปนลําดับถัดไปตามลําดับจนครบ
ทุกพรรคการเมืองที่ยื่นสมัครรับเลือกตั้งพรอมกัน
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- ๒๘ การจับสลากครั้งที่สอง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเขียน
หมายเลขหนึง่ จนถึงหมายเลขที่เทากับจํานวนพรรคการเมืองที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพรอมกัน
บนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะทําการเขยาภาชนะใหสลากคละกันเพื่อไมใหทราบวาเปน
สลากที่เขียนหมายเลขใด แลวใหผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งของพรรคการเมืองตามลําดับ
ของผลการจับสลากตามวรรคสองทําการจับสลากเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งจากภาชนะ
พรรคการเมืองใดจับสลากไดหมายเลขใด ใหถือเปนหมายเลขลําดับในการยื่นบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๙๗ ในกรณีพรรคการเมืองใดยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนพรอมกันตามขอ ๘๖ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือผูทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดใหมีการประชุมหัวหนาพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรคการเมืองนั้น
เพื่อตกลงกําหนดลําดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไมสามารถตกลงกันได
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งนําวิธีการจับสลากตามขอ ๙๖ มาใชโดยอนุโลม
สวนที่ ๖
การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
------------------ขอ ๙๘ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกําหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแทนตําแหนงทีว่ าง ตามแบบ ส.ส. ๑๕/ก ใหผูอาํ นวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งดําเนินการตามขอ ๗๑
ขอ ๙๙ ใหผูสมัครรับเลือกตั้งของแตละพรรคการเมืองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ทผี่ ูอํานวยการการเลือกตัง้ ประจําเขต
เลือกตั้งกําหนด ภายในกําหนดระยะเวลาการรับสมัครตามขอ ๙๘
ขอ ๑๐๐ การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบหลักฐานการสมัครและ
การออกใบรับใบสมัครสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง ใหนําความในขอ ๗๗ ถึงขอ ๘๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๐๑ ใหนําความในขอ ๘๑ ถึงขอ ๘๔ มาใชบังคับกับการตรวจสอบสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางโดยอนุโลม
ขอ ๑๐๒ ใหผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแทนตําแหนงทีว่ างไดรับ
หมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับกอนหลังการยื่นใบสมัครตามใบรับใบสมัคร
ที่ผูอาํ นวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งออกให แตถามีผูสมัครมายื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
พรอมกันหลายคนและไมอาจตกลงกันได ใหใชวิธีการจับสลากระหวางผูสมัครที่มาพรอมกัน
ตามขอ ๙๖ โดยอนุโลม
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- ๒๙ หมวด ๕
การดําเนินการเลือกตั้ง
--------------สวนที่ ๑
บัตรเลือกตั้ง
--------------ขอ ๑๐๓ บัตรเลือกตั้งใหใชกระดาษที่มขี นาดกวางยาวตามความจําเปน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดใหมีรหัส หรือเครื่องหมาย หรือขอความอืน่
ใดเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษในบัตรเลือกตั้งโดยไมตองแจงลวงหนา เพื่อปองกันการปลอมแปลงบัตร
เลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้งมีสองประเภทซึง่ มีแถบสีตางกันอยางชัดเจน ดังนี้
(๑) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ซึ่งใชสาํ หรับ
ลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งเปนรายบุคคล
(๒) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน ซึ่งใชสําหรับลงคะแนน
เลือกตั้งพรรคการเมือง
ขอ ๑๐๔ บัตรเลือกตัง้ และตนขั้วบัตรเลือกตั้งใหเย็บเปนเลมๆ ละไมเกินหาสิบบัตร
มีรอยปรุเพื่อใหฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากตนขั้วบัตรเลือกตั้งได และใหมีปกหนาและปกหลัง
ปกบัตรเลือกตั้งใหเปนไปตามตัวอยางทายระเบียบนี้โดยอนุโลม
ขอ ๑๐๕ ตนขัว้ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ อยางนอย
ใหมีขอความวา “เลมที่ .......... เลขที่ .......... ลําดับที่ ..........” อยูดานบนของตนขั้วบัตร
เลือกตั้ง และมีที่ลงลายมือชื่อกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูทจี่ ายบัตรเลือกตั้งและมีที่สําหรับ
ใหผูมีสทิ ธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ เพื่อเปนหลักฐานการรับบัตรเลือกตั้งและ
ใหมที ี่สําหรับบันทึกลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐)
ขอ ๑๐๖ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งมีขนาดกวาง
ยาวตามความจําเปนและหมายเลขของผูสมัคร โดยมีลักษณะ ดังนี้
(๑) บัตรเลือกตั้งเมื่อพับแลวดานหนามีแถบสีอยูบริเวณขอบขวา ถัดไปทางซายมี
ตราครุฑและถัดลงไปมีขอความวา “บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้ง”
(๒) ดานในของบัตรเลือกตั้งอยางนอยใหมีชอ งไมประสงคลงคะแนน ชองทํา
เครื่องหมาย หมายเลขผูสมัคร และคําอธิบายเกี่ยวกับการทําเครื่องหมาย
ขอ ๑๐๗ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหเปนไปตาม
ตัวอยางทายระเบียบนี้โดยอนุโลม
ขอ ๑๐๘ ตนขั้วบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนใหมีขอความ
เชนเดียวกับขอ ๑๐๕

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

- ๓๐ ขอ ๑๐๙ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนมีขนาดกวาง ยาว
ตามความจําเปนและหมายเลขประจําพรรคการเมือง โดยมีลักษณะ ดังนี้
(๑) บัตรเลือกตั้งเมื่อพับแลวดานหนามีแถบสีอยูบริเวณขอบขวา ถัดไปทางซาย
ใหมตี ราครุฑและถัดลงไปมีขอความวา “บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน”
(๒) ดานในของบัตรเลือกตั้งอยางนอยใหมีชอ งไมประสงคลงคะแนน ชองทํา
เครื่องหมาย หมายเลขพรรคการเมือง ชือ่ พรรคการเมือง และคําอธิบายเกี่ยวกับการทํา
เครื่องหมาย
ขอ ๑๑๐ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนใหเปนไปตามตัวอยาง
ทายระเบียบนี้โดยอนุโลม
สวนที่ ๒
หีบบัตรเลือกตั้ง
--------------ขอ ๑๑๑ หีบบัตรเลือกตั้งใหทาํ ดวยโลหะหรือวัสดุอื่น มีฝาดานบนและมีที่สําหรับใส
กุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ ดานหนาใหมีทใี่ สกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจและ
วัสดุโปรงใสมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตั้งได และที่ฝาดานบนมีชองใสบัตรเลือกตั้ง
ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปใหมหี ีบบัตรเลือกตั้งสองใบ
สําหรับใสบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหนึ่งใบ และบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนหนึ่งใบ ซึ่งตองกําหนดสีหรือมีเครื่องหมายแสดงหีบบัตร
เลือกตั้งแตละใบไวใหแตกตางกัน เพื่อใหทราบวาเปนหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ประเภทใด และแตละใบใหมีขนาดเพียงพอที่จะบรรจุบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง หรือแบบสัดสวน แลวแตกรณี ของผูม ีสิทธิเลือกตั้งแตละหนวยเลือกตั้ง และ
เมื่อใสกุญแจหรือวัสดุอื่นแทนกุญแจแลวถามิไดไขกุญแจออกหรือทําลายวัสดุที่ใชแทนกุญแจจะ
ไมสามารถนําบัตรเลือกตั้งใสหรือออกจากหีบบัตรเลือกตั้งได
ในกรณีเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งใหม
ในการเลือกตัง้ ทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วา ง หีบบัตรเลือกตั้งใหมีหนึง่ ใบ
สําหรับใสบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ดานในของหีบบัตรเลือกตัง้ ใหกาํ หนดรหัสหรือหมายเลขประจําหีบบัตรเลือกตั้ง
เพื่อปองกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง
หีบบัตรเลือกตั้งใหมีปายหรือขอความระบุหมายเลขของหนวยเลือกตั้ง ตําบล
หรือเทศบาล อําเภอ เขตเลือกตั้งและจังหวัด
ในกรณีจําเปนหีบบัตรเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งใดไมเพียงพอที่จะบรรจุ
บัตรเลือกตั้งไดทั้งหมด คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งอาจจะเพิ่มหีบบัตรเลือกตั้งขึ้น
อีกหนึ่งใบหรืออาจใชสิ่งอื่นแทนหีบบัตรเลือกตั้งก็ได
หีบบัตรเลือกตั้งใหมีลักษณะตามแบบทายระเบียบนี้โดยอนุโลม
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- ๓๑ ขอ ๑๑๒ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเฉพาะทองที่ซึ่งไมสามารถจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให
มีลักษณะตามขอ ๑๑๑ ได ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดสิ่งที่ใชแทน
หีบบัตรเลือกตั้งได
สวนที่ ๓
การดําเนินงานกอนวันเลือกตั้ง
--------------ขอ ๑๑๓ กอนวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้
อยางนอยเขตเลือกตั้งละหนึ่งชุด ชุดละไมเกินหาคน เพื่อทําหนาที่ในการเตรียมงานการ
เลือกตั้งตามที่ไดรับมอบหมาย ประสานงาน และชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง โดยใหไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด และใหพนจากตําแหนงเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในแตละครั้ง
ขอ ๑๑๔ ใหผอู ํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูที่ผูอาํ นวยการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมายจัดเตรียมหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง แบบพิมพที่ใชในการเลือกตั้งและอุปกรณการเลือกตั้งอื่นๆ ซึ่งจะใชในการเลือกตั้งของ
แตละหนวยเลือกตั้ง เพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะอนุกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตามขอ ๑๑๓ ดําเนินการตามขอ ๑๑๕
ขอ ๑๑๕ กอนวันเลือกตั้งใหบุคคลหรือคณะบุคคลที่กรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งแตงตั้งเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้ง เพื่อเตรียมงานเลือกตั้งและดําเนินการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบประกาศ
จํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน (ส.ส. ๒๔) สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวย
เลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมือ่ เสร็จสิ้นการลงคะแนน
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 แกคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ ของหนวย
เลือกตั้งที่อยูใ นเขตรับผิดชอบใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยใหมี
เวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณตางๆ ที่ตองใช
ในการเลือกตัง้
จํานวนบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพและอุปกรณตางๆ ทีต่ องใชในการเลือกตั้งตอง
พิจารณาและคํานวณดวยความรอบคอบใหมจี ํานวนเพียงพอที่จะใชในการลงคะแนนเลือกตั้ง
และการนับคะแนนเลือกตั้งดวย
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- ๓๒ ขอ ๑๑๖ ใหผอู ํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ไมนอยกวาหาคน และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเปนผูรับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง
แบบพิมพ และอุปกรณตา งๆ ที่ตองใชในการเลือกตั้งจากคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง
ขอ ๑๑๗ เมื่อไดตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณตา งๆ
ที่ใชในการเลือกตั้งถูกตองครบถวนแลว ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้ง
ทั้งหมด และบัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้ง แยกบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยให
คณะอนุกรรมการประจําเขตเลือกตั้งและกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อของแตละ
คนภายในหีบบัตรเลือกตั้งที่ใดทีห่ นึ่ง แลวใหปดหีบบัตรเลือกตั้งใสกุญแจประจําครั่งทับรูกุญแจ
หรืออุปกรณอนื่ แทนกุญแจและมัดหีบบัตรเลือกตั้งนั้นดวยเชือกผูกปมเชือกไวดานขางหีบบัตร
เลือกตั้งแลวประจําครั่งทับปมเชือก กรณีมีที่ปดชองใสบัตรเลือกตั้งใหปดชองใสบตั รเลือกตั้ง
ใสกุญแจประจําครั่งทับรูกญ
ุ แจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจดวย สําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแทนตําแหนงทีว่ าง มิใหนาํ บัญชีรายชื่อบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนําหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ
และอุปกรณตา งๆ ไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
สวนที่ ๔
การดําเนินงานในวันเลือกตั้ง
--------------ขอ ๑๑๘ ในวันเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งพรอมหีบบัตรเลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณตา งๆ ที่ใชในการเลือกตั้ง และผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
หนาที่ในหนวยเลือกตั้งตองไปถึงที่เลือกตัง้ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ นาฬิกา
ขอ ๑๑๙ เมื่อถึงเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
เปดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด และจัดทําประกาศ
รายการเกีย่ วกับจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน (ส.ส. ๒๔) จํานวนสามชุด เพื่อ
(๑) ปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้ง จํานวนหนึ่งชุด
(๒) สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จํานวนหนึ่งชุด
(๓) เก็บไวเปนหลักฐาน จํานวนหนึ่งชุด
ขอ ๑๒๐ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตองจัดแบงหนาทีก่ ันดังตอไปนี้
(๑) หนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในที่เลือกตั้ง ไดแก การจัดระเบียบและ
ควบคุมดูแลใหความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะอยางยิ่งผูส ูงอายุหรือผูพ ิการที่มาแสดง
ตนใชสิทธิลงคะแนน เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนระเบียบ
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- ๓๓ (๒) หนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อผูมสี ิทธิเลือกตั้ง ไดแก การตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง อานชื่อตัวและชื่อสกุล และการลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จดหมายเลขบัตรและชื่อหนวยงานของรัฐที่ออกบัตร และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ
หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๓) หนาที่มอบบัตรเลือกตั้ง ไดแก การบันทึกหมายเลขลําดับทีใ่ นบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง และจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลาย
นิ้วหัวแมมือขวาไวที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง เสร็จแลวจึงฉีกบัตรเลือกตั้งตามรอยปรุออกจาก
ตนขั้วบัตรเลือกตั้งและพับบัตรเลือกตั้งกอนสงมอบใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปลงคะแนน
(๔) หนาที่ควบคุมคูหาลงคะแนน ไดแก การจัดระเบียบในการเขาไปลงคะแนน
ในคูหาลงคะแนนใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริตและเที่ยงธรรม
(๕) หนาที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง ไดแก การควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตัง้
และอํานวยความสะดวกการหยอนบัตรเลือกตั้งของผูม ีสิทธิเลือกตั้ง
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่เหลือใหคอยสับเปลี่ยนชวยเหลือกรรมการประจํา
หนวยเลือกตัง้ ที่ปฏิบัติหนาที่อยู
ขอ ๑๒๑ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมาใชสทิ ธิเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งอาจแบงบัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใชตรวจสอบการใชสิทธิเลือกตัง้
และหมายเหตุการลงคะแนน และเมื่อปดลงคะแนนแลว ใหรวมบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง
ดังกลาวใหเปนชุดเดียวดังเดิม เพื่อใหการตรวจสอบรายชื่อและสงบัตรเลือกตั้งรวดเร็วขึ้น
ขอ ๑๒๒ ใหเปดการลงคะแนนตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา
ขอ ๑๒๓ เมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนําหีบ
บัตรเลือกตั้งมาแสดงใหผมู ีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้งเห็นวาเปนหีบเปลา เสร็จแลวใหปด
หีบบัตรเลือกตั้งพรอมกับปดเทปกาวผนึกรอยตอภายนอกหีบบัตรเลือกตั้งและใสกุญแจหรือ
อุปกรณอื่นแทนกุญแจ เสร็จแลวเปดชองใสบัตรเลือกตัง้ และบันทึกการดําเนินการดังกลาวใน
สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) โดยใหกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
ไมนอยกวาหาคน และผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองคนซึ่งอยูในที่เลือกตั้งในขณะนัน้ ลงลายมือชื่อ
ในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้งอยู ณ ที่เลือกตั้ง นั้น
ขอ ๑๒๔ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๒๓ แลว ใหประธานกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งกลาวเปดการลงคะแนน เชน กลาววา “บัดนี้ถึงเวลาลงคะแนนแลวขอเปด
การลงคะแนน” แลวจึงเริม่ ดําเนินการลงคะแนนตอไป
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- ๓๔ สวนที่ ๕
การลงคะแนนเลือกตั้ง
--------------ขอ ๑๒๕ การใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในระหวางเปดการลงคะแนนใหผูมีสทิ ธิ
เลือกตั้งที่ประสงคจะลงคะแนนไปแสดงตนตอกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของ
ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
ขอ ๑๒๖ การตรวจสอบการขอใชสิทธิเลือกตั้ง ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อตรวจสอบหลักฐานตามขอ ๑๒๕ ของผูมาแสดงตนเพื่อขอใช
สิทธิเลือกตั้งกับบัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถูกตองแลว
ใหอา นชื่อตัวและชื่อสกุลของผูนั้นดังๆ ถาไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัคร หรือผูใ ดทักทวงใหจด
หมายเลขบัตร หรือหลักฐาน และสถานที่ออกบัตรหรือหลักฐานโดยใหผูมสี ิทธิเลือกตั้งลง
ลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ไวเปน
หลักฐาน โดยถือวาเปนการหมายเหตุการใชสทิ ธิเลือกตั้งแลว
ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูท ําหนาที่มอบบัตรเลือกตั้งจดลําดับที่ในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ของผูมีสิทธิเลือกตั้งไวที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง พรอมทั้งใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาไวที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง แลวใหกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้นเพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง
ในกรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งไมมีนิ้วหัวแมมือขวา ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซาย
ถาไมมีนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางใหพิมพลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน หากไมมีนิ้วมืออยูเลย
ใหไดรับการยกเวนและใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหมายเหตุวา ไมมีนิ้วมือ
ขอ ๑๒๗ ในกรณีมีผทู ักทวงหรือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสงสัยวาผูมาแสดง
ตนไมใชเปนผูม ีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยชีข้ าดวาผูถ ูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปนผูมีช่อื ในบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งหรือไม และในกรณีที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งวินิจฉัยวาผูถ ูกทักทวง
หรือผูถูกสงสัยไมเปนผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งทําบันทึกคําวินิจฉัยลงในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕)
แตถาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง หรือไมมีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น พยายามลงคะแนนเลือกตั้งหรือลงคะแนนเลือกตั้งโดยแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มไิ ดมีไวสําหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นตอกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ เปนผูกระทํา
การแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผูเสียหายแจงตอเจาพนักงานตํารวจดําเนินคดี
แกผูกระทําความผิดดังกลาวตามมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
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- ๓๕ ถาคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวง
หรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ก็ใหมอบบัตรเลือกตั้งใหผูนั้นเพื่อไป
ลงคะแนนและใหบันทึกคําวินิจฉัยลงในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕)
ดวย
ขอ ๑๒๘ ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้งของหนวย
เลือกตั้งใด ใหลงคะแนนเลือกตั้งได ณ หนวยเลือกตัง้ นั้น กรณีทผี่ ใู ดมีชื่อเปนผูม ีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งหลายหนวยเลือกตัง้ ใหมีสิทธิลงคะแนนไดเพียงแหงเดียว
ขอ ๑๒๙ ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในหนวยเลือกตั้งอื่นที่
อยูนอกหนวยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน สามารถลงคะแนนเลือกตั้ง
ในหนวยเลือกตั้งที่ตนตองปฏิบัติหนาที่ในวันเลือกตั้ง หรือลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
ในเขตเลือกตัง้ กอนวันเลือกตั้งได ดังนี้
(๑) ใหผูมีสทิ ธิเลือกตั้งซึ่งประสงคจะใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ณ หนวย
เลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหนาทีใ่ นเขตเลือกตั้งเดียวกันใหแสดงหลักฐานคําสั่งแตงตั้งตอ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งกอนลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งตรวจสอบถูกตองแลวใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ เพิ่มชื่อตอทายในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) และไมใหนับรวมกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวย
เลือกตั้งนั้น แตใหนับเปนจํานวนผูมาแสดงตนขอใชสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตัง้ นั้น
แลวบันทึกลงในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕)
(๒) ในกรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งประสงคจะใชสทิ ธิเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งใหไปแสดง
ตนและขอลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง
ตามวัน เวลาที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศกําหนด
ขอ ๑๓๐ การลงคะแนนเลือกตั้งใหทาํ เครือ่ งหมายกากบาท เชน ± ลงในบัตร
เลือกตั้งและในกรณีที่ผูมีสทิ ธิเลือกตั้งไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทํา
เครื่องหมายกากบาท เชน ± ในชองทําเครื่องหมายไมประสงคลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบสัดสวน
ขอ ๑๓๑ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการลงคะแนนเลือกตั้งแกคนพิการ หรือผูสูงอายุ หรือจัดใหมีการชวยเหลือในการลงคะแนน
เลือกตั้งภายใตการกํากับดูแลของกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง โดยการใหความชวยเหลือ
ดังกลาวตองใหคนพิการหรือผูสูงอายุไดลงคะแนนดวยตนเองโดยตรงและลับ
ขอ ๑๓๒ เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับบัตรเลือกตั้งแลวใหไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อทํา
เครื่องหมายกากบาท เชน ± ลงในบัตรเลือกตั้งและพับบัตรเลือกตัง้ เพื่อไมใหผูอนื่ ทราบไดวา
ลงคะแนนใหผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใด แลวใหนําบัตรเลือกตั้งนัน้ ใสลงในหีบ
บัตรเลือกตั้งดวยตนเองตอหนากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
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- ๓๖ ขอ ๑๓๓ ในวันเลือกตั้ง ถาการลงคะแนนในหนวยเลือกตั้งใดไมสามารถกระทําได
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่น กรณียังไมไดเปดให
มีการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งดําเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ส. ๓๗
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยดวน
(๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ไวในสถานทีป่ ลอดภัย ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๑๓๔ ภายใตบังคับตามขอ ๑๓๓ กรณีเปดใหมกี ารลงคะแนนเลือกตั้งและ
มีการลงคะแนนเลือกตั้งแลว ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งดําเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ส. ๓๗
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยดวน
(๓) ระงับการมอบบัตรเลือกตัง้
(๔) นับบัตรเลือกตั้งที่เหลือ (บัตรทีไ่ มไดใช) ใหทราบจํานวน และใชโลหะหรือ
วัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้ง ในสวนที่เปนตัวบัตรทุกฉบับพรอมปกหนาและปกหลังใชเชือก
รอยรู ผูกรวมใหเปนปกเดียวกัน ประจําครั่งทับปมเชือกหรือกระทําดวยวิธีการอืน่ ใดที่สามารถ
ปองกันมิใหใชบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยูลงคะแนนเลือกตั้งได
(๕) ปดชองใสบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๒๓
(๖) ลงลายมือชื่อบนฝาหีบบัตรเลือกตั้งและปดทับลายมือชือ่ ทั้งหมดดวยเทปกาว
เพื่อปองกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง
(๗) นับจํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(ส.ส. ๑๐) ชุดที่ใชตรวจสอบการใชสิทธิเลือกตั้งและหมายเหตุการลงคะแนน
(๘) จัดทําประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน
ตามแบบ ส.ส. ๒๖
(๙) จัดทํารายงานการสงหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๔)
(๑๐) บันทึกเหตุของการงดลงคะแนนเลือกตั้งไวในสมุดรายงานเหตุการณประจํา
หนวยเลือกตัง้ (ส.ส. ๒๕)
(๑๑) นําสิ่งของตอไปนี้ (ถามี) ไปจัดเก็บรักษาไวในสถานทีป่ ลอดภัยตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด ไดแก
(ก) หีบบัตรเลือกตั้ง (บรรจุบัตรเลือกตั้งทีไ่ ดลงคะแนนแลวบางสวน)
(ข) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและตนขั้วบัตรเลือกตั้ง
(ค) บัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ชุดทีใ่ ชตรวจสอบการใชสิทธิ
เลือกตั้งและหมายเหตุการลงคะแนน
(ง) ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๔)
(จ) สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕)
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- ๓๗ (ฉ) ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการ
ลงคะแนน (ส.ส. ๒๖)
(ช) คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดและวัสดุอุปกรณที่เหลือ
ขอ ๑๓๕ ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง แตกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไม
พบชื่อผูนั้นในบัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ใหแจงแกผูนนั้ วา “ไมมีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้ง” และหามมิใหกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ เพิ่มชื่อผูนั้นลงไปโดยพลการแมจะทราบ
วาผูนั้นมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งก็ตาม แตถาผูน ั้นยืนยันวาตนมีสิทธิที่จะลงคะแนน
เลือกตั้งได เชน อางวาไดยนื่ คํารองตอนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่น และ
นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นไดสั่งเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง
(ส.ส. ๑๐) แลว หรือศาลสัง่ ใหเติมชื่อแลว แตนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่น
ยังมิไดเพิ่มชื่อใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานและวินิจฉัยชีข้ าดวาจะ
ใหผูนั้นลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม พรอมทั้งบันทึกคําวินิจฉัยและบันทึกถอยคําของผูแสดงตนนัน้
ลงในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕)
ขอ ๑๓๖ ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งและมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิ
เลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) แตปรากฏวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ระบุคํานําหนาชื่อ
หรือรายการแสดงเพศผิดไปจากขอเท็จจริง หรือการสะกดชื่อตัว ชื่อสกุลผิดในเรื่องตัวอักษร
สระ หรือวรรณยุกต ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชีข้ าด
วาสมควรจะมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้นไปลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม แลวใหบันทึกคําวินิจฉัยลง
ในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕)
ขอ ๑๓๗ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
จะออกไปจากที่เลือกตั้งไดเพียงคราวละหนึ่งคน หรือกรณีจาํ เปนทีต่ องออกจากที่เลือกตั้ง
มากกวาคราวละหนึ่งคน ใหประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ อนุญาตเปนกรณีๆ ไป
ขอ ๑๓๘ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง จะใหผใู ดเขาไปในที่เลือกตั้ง
ไมได เวนแตผูมีหนาที่ในการเลือกตั้งและผูที่เขาไปเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะที่คหู า
ลงคะแนนเลือกตั้ง นอกจากผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเขาไปทําเครื่องหมายกากบาท เชน ± ลงใน
บัตรเลือกตั้งแลว ผูใดจะเขาไปไมไดเวนแตในกรณีจาํ เปน และใหบนั ทึกเหตุผลความจําเปน
ไวในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูอาํ นวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมีสิทธิเขาไปในที่เลือกตัง้ ในเขตทีร่ ับผิดชอบเพื่อทําการสอดสอง
ดูแลหรือแนะนําใหการปฏิบัติการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
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- ๓๘ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง บันทึกการเขาไปในที่เลือกตัง้ ของบุคคล
ตามวรรคสองไวในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕)
ขอ ๑๓๙ หามมิใหผใู ดซึ่งไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเปด ทําลาย ทําให
เสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ หรือทําใหไรประโยชนหรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือ
บัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วของ
สวนที่ ๖
การดําเนินการหลังปดการลงคะแนน
--------------ขอ ๑๔๐ เมื่อถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกาตรง ใหประธานกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งประกาศปดการลงคะแนน เชน กลาววา “บัดนี้ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกาแลว ใหปดการ
ลงคะแนน” ถามีผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งไดมาอยูใ นบริเวณที่ลงคะแนน
เลือกตั้งแลวกอนเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เหลืออยูนั้นหากผูใดยังไมได
รับบัตรเลือกตั้งใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ มอบบัตรเลือกตั้งใหแกผมู าแสดงตนนั้น
และเมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
หนวยเลือกตัง้ ปดชองใสบตั รเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง
ขอ ๑๔๑ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่เหลือมานับให
ทราบจํานวนและเพื่อมิใหสามารถนําบัตรที่เหลืออยูมาใชในการลงคะแนนได ใหกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งทําเครือ่ งหมายโดยใชโลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้งทุกฉบับ
พรอมทั้งปกหนาและปกหลัง แลวใชเชือกรอยรูผูกรวมใหเปนปกเดียวกัน และประจําครั่งทับ
ปมเชือกไวหรือกระทําดวยวิธีการอื่นใดทีส่ ามารถปองกันมิใหใชบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู
ลงคะแนนได และจัดทําประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตัง้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน
(ส.ส. ๒๖) จํานวนสามชุด เพื่อ
(๑) ปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้ง จํานวนหนึ่งชุด
(๒) สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จํานวนหนึ่งชุด
(๓) เก็บไวเปนหลักฐาน จํานวนหนึ่งชุด
หมวด ๖
การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
-------------ขอ ๑๔๒ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งแบงหนาที่ในการนับคะแนน
เลือกตั้ง ดังนี้
(๑) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง มีหนาที่หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับ
และคลี่บัตรสงใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สอง
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- ๓๙ (๒) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สอง มีหนาที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอาน
(๓) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สาม มีหนาที่เจาะบัตรเลือกตั้งที่ได
วินิจฉัยและอานจากกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สอง แลวใสลงในภาชนะที่เตรียมไว
(๔) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สี่ มีหนาที่ขดี คะแนนในแบบกรอก
คะแนน (ส.ส. ๓๐ และ ส.ส. ๓๐/ส )
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่เหลือ มีหนาที่ชวยเหลืออํานวยความสะดวกและ
คอยสับเปลี่ยนในการปฏิบัติหนาที่กับกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหนาที่อยู
ขอ ๑๔๓ การนับคะแนนเลือกตั้งใหกระทํา ณ ที่เลือกตัง้ ของแตละหนวยเลือกตั้ง
เมื่อปดการลงคะแนนเลือกตั้งใหนํา ส.ส. ๒๓ ปดชองใสบัตรเลือกตั้ง แลวใหเปดหีบบัตรเลือกตัง้
เพื่อนับคะแนนโดยเปดเผย และตองใหเสร็จในรวดเดียวจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไมได
ขอ ๑๔๔ การนับคะแนนเลือกตั้งใหดาํ เนินการแบงกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
เปนสองชุด เพื่อนับคะแนนเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน
โดยแตละชุดใหดําเนินการแบงหนาที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามขอ ๑๔๒
ขอ ๑๔๕ ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งแตละชุด ตามขอ ๑๔๔ เปดหีบบัตร
เลือกตั้ง เพื่อทําการนับคะแนนหากพบวามีบัตรเลือกตั้งผิดประเภทปะปนมาในหีบบัตรเลือกตั้ง
ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งชุดที่พบบัตรเลือกตั้งผิดประเภท มอบบัตรเลือกตัง้ ดังกลาวแก
ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ เพื่อใหเปนผูดําเนินการนําสงแกกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งชุดที่รบั ผิดชอบนําไปรวมกับบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งที่ถูกตอง โดยใหบันทึกลง
ในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕) และใหผมู ีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา
สองคน ซึ่งอยูใ นที่เลือกตั้งขณะนั้นลงลายมือชื่อในสมุดรายงานดังกลาว
ขอ ๑๔๖ กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ คนทีห่ นึ่ง หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับและ
คลี่บัตรสงใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สอง เพื่อดําเนินการ ดังนี้
(๑) วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอาน ดังนี้
(ก) ถาเปนบัตรดีใหอานวา “ดี” และขานหมายเลขของผูสมัครที่ไดคะแนน
ในกรณีการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง หรือหมายเลขของพรรคการเมืองที่ไดคะแนนในกรณี
การเลือกตั้งแบบสัดสวน พรอมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยใหผทู ี่อยูในบริเวณที่เลือกตั้งไดเห็น
ดวย
(ข) ถาเปนบัตรทีท่ ําเครื่องหมายในชองไมประสงคลงคะแนนใหอา นวา “ไม
ประสงคลงคะแนน” พรอมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยใหผูทอี่ ยูในบริเวณที่เลือกตั้งไดเห็นดวย
(ค) ถาเปนบัตรเสียใหอานวา “เสีย” พรอมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยให
ผูที่อยูใ นบริเวณที่เลือกตั้งไดเห็นดวย และใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งอยางนอยสามคน
สลักหลังบัตรวา “เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามความในอนุมาตราใดของ
มาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) เมื่อวินิจฉัยตาม (๑) แลว ใหสงบัตรเลือกตั้งแกกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
เพื่อทําการเจาะบัตรเลือกตัง้ ดังกลาว
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- ๔๐ ขอ ๑๔๗ กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ คนที่สาม มีหนาที่รับและเจาะบัตรเลือกตั้ง
ที่วินิจฉัยและอานแลวใสลงในภาชนะที่เตรียมไว สําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตหรือ
แบบสัดสวน โดยแยกเปนภาชนะสําหรับใสบัตรดีหนึ่งใบ ใสบัตรที่ไมประสงคลงคะแนนหนึ่งใบ
และใสบัตรเสียหนึ่งใบ
ขอ ๑๔๘ กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ คนที่สี่ ขีดคะแนนเลือกตั้งในแบบกรอก
คะแนนเลือกตั้ง โดยเมื่อกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สอง ไดวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและได
ขานวา “ดี” หรือ “เสีย” หรือ “ไมประสงคลงคะแนน” ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งคนที่สี่
มีหนาที่ขีดคะแนนเลือกตั้ง ขานทวนคะแนนเลือกตั้งแลวจึงกรอกคะแนนเลือกตั้งลงในแบบ
กรอกคะแนนเลือกตั้ง โดยใหบุคคลทั่วไปที่อยูใ นบริเวณที่เลือกตั้งเห็นการขีดคะแนนไดอยาง
ชัดเจน
สําหรับการขีดคะแนนในแบบกรอกคะแนน ใหใชวิธีขีดหนึ่งตอหนึ่งคะแนน
แตเมือ่ ถึงขีดทีห่ า ใหขดี ขวางทับเสนสี่ขีดแรก และวงกลมหรือวงรีลอ มรอบ เชน ดังรูป
หรือ
หรือ
เปนตน เพื่อสะดวกแกการนับคะแนนและใหทาํ เชนนี้เรื่อยไปทุก
หาขีด
ขอ ๑๔๙ บัตรเลือกตั้งที่มลี ักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิไดทาํ เครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้ง
(๓) บัตรเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งทีท่ ําเครือ่ งหมายลงคะแนนเลือกตั้งใหแก
ผูสมัครเกินกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น หรือบัตรเลือกตั้ง
แบบสัดสวนที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
(๔) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหกับผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ผูใดเลย หรือพรรคการเมืองที่สงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนของ
พรรคการเมืองใด
(๕) บัตรที่ไดทาํ เครื่องหมายลงคะแนนใหแกผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวน แลวทําเครื่องหมายในชองไมประสงคจะลงคะแนน
เลือกตั้งดวย
(๖) บัตรทีท่ ําเครือ่ งหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(๗) บัตรทีท่ ําเครือ่ งหมายลงคะแนนนอกชอง “ทําเครื่องหมาย” หรือนอกชอง
“ไมประสงคลงคะแนน”
(๘) บัตรเสีย ตามมาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๑๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๑๕๐ ในระหวางการลงคะแนนเลือกตั้งหรือในระหวางการนับคะแนนเลือกตั้ง
ถาผูแทนพรรคการเมืองตามขอ ๔๐ หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็นวาการนับคะแนนเลือกตั้งไม
ถูกตอง ใหทําการทักทวงโดยสุภาพ หามมิใหกลาวโตตอบกับกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
หรือระหวางกันเองในลักษณะที่จะเปนอุปสรรคแกการนับคะแนนเลือกตั้ง
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- ๔๑ หากผูแทนพรรคการเมือง หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งทีท่ ักทวงฝาฝน ใหกรรมการประจํา
หนวยเลือกตัง้ ตักเตือนและหากยังขัดขืนอีกใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสั่งใหผูแทน
ดังกลาวออกไปเสียจากที่เลือกตั้ง
ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตรวจสอบคําทักทวง และวินิจฉัยชีข้ าดโดยให
บันทึกคําทักทวงและคําวินจิ ฉัยลงในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตัง้ (ส.ส. ๒๕)
และใหผูทกั ทวงและกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอ ยกวาสามคน ลงลายมือชือ่ ไวเปน
หลักฐานตอหนาพยานไมนอ ยกวาสองคน
ในกรณีที่ตัวแทนพรรคการเมือง หรือผูมสี ิทธิเลือกตั้งทักทวงแลว แตกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งไมดาํ เนินการบันทึกคําทักทวงหรือวินิจฉัยคําทักทวง ใหผทู ักทวงแจงความ
ตอพนักงานตํารวจแหงทองที่ที่เกิดเหตุไวเปนหลักฐานในโอกาสแรกที่สามารถแจงได และ
นําหลักฐานดังกลาวมาประกอบการคัดคานการเลือกตัง้ ดวย
ขอ ๑๕๑ เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้ง ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ตรวจสอบความถูกตองของการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยใหนับจํานวนบัตรเลือกตัง้ ที่ลงคะแนน
เลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือที่ลงคะแนนเลือกตั้งใหแกพรรคการเมืองรวมกับจํานวน
บัตรไมประสงคลงคะแนน และจํานวนบัตรเสียวาตรงกับจํานวนผูมาแสดงตนใชสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม
ขอ ๑๕๒ ในกรณีผลการนับคะแนนปรากฏวา จํานวนผูม าใชสทิ ธิเลือกตั้งไมตรงกับ
จํานวนบัตรเลือกตั้งทีใ่ ชลงคะแนน ไดแก บัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน บัตรไมประสงค
ลงคะแนน และบัตรเสีย ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนับคะแนนใหมโดยพลัน ถาผลการ
นับคะแนนยังไมตรงกับจํานวนผูมาใชสทิ ธิเลือกตั้งอีกใหดําเนินการดังนี้
(๑) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพรอมเหตุผลของ
การนับคะแนนที่ไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
(๒) สงหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารกํากับหีบบัตรเลือกตั้งตามขอ ๑๕๗ (๒)
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท คี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขต
เลือกตั้งมอบหมาย พรอมรายงานการสงหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๔)
หากถูกตองใหนําบัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน บัตรไมประสงคลงคะแนน และ
บัตรเสีย แยกใสถุงวัสดุใสพรอมเขียนจํานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส และดําเนินการ
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งโดยเร็ว สําหรับแบบกรอกคะแนนใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งลง
ลายมือชื่อ ตามขอ ๑๔๔ ไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๕๓ ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ จัดทํารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(ส.ส. ๓๑ และ ส.ส. ๓๑/ส) จํานวนสามชุด และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๒ และ
ส.ส. ๓๒/ส) จํานวนหนึ่งชุด และดําเนินการดังนี้
(๑) ปดประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๒ และ ส.ส. ๓๒/ส) หนาที่
เลือกตั้ง จํานวนอยางละหนึ่งชุด
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- ๔๒ (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
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จํานวนอยางละหนึ่งชุด
ขอ ๑๕๔ เมื่อกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดทําประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้ง (ส.ส. ๓๒ และ ส.ส. ๓๒/ส) ตามขอ ๑๕๓ เสร็จแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งจัดเก็บเอกสารและสิ่งของตางๆ ไวในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) โดยแยกตามประเภทของ
บัตรเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบตั รเลือกตั้งที่ผา นการตรวจสอบความถูกตองของการนับ
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
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึกขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งที่นับเปน
คะแนน บัตรไมประสงคลงคะแนน และบัตรเสีย ลําดับที่ของหนวยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง ลงใน
แบบขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ตามแบบ ส.ส. ๔๐ สําหรับขอมูลจํานวน
บัตรเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และตามแบบ ส.ส. ๔๐/ส สําหรับขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งแบบ
สัดสวน เสร็จแลวใสในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ในลักษณะที่มองเห็นไดวาเปนถุงวัสดุใสของหนวย
เลือกตั้งใดและทําการปดถุงวัสดุใสดวยสายรัดเพื่อปองกันการเปดถุงวัสดุใสแลวนําใสหีบบัตร
เลือกตั้ง
ขอ ๑๕๕ เมื่อไดบรรจุสิ่งของตามขอ ๑๕๔ แลว ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
ปดหีบบัตรเลือกตั้งพรอมใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจทุกแหง และใหประจําครั่งทับรู
กุญแจเสร็จแลวใหปดเทปกาวระหวางหีบบัตรและฝาหีบบัตร และมัดหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือก
แลวผูกปมเชือกไวดานขางหีบบัตรเลือกตั้ง และประจําครั่งทับปมเชือกหรือกระทําการดวย
วิธีการอื่นใดที่สามารถปองกันมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้งได
ขอ ๑๕๖ เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดดาํ เนินการปดหีบบัตรเลือกตั้ง
และปองกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตัง้
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอ ยกวาหาคน และเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย
ดําเนินการนําสงสิ่งของตามขอ ๑๕๗ ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือ
ผูทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายทันที
ในกรณีจําเปนตามสภาพพื้นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
อาจกําหนดการสงหีบบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งเปนอยางอื่นก็ได
ขอ ๑๕๗ สิ่งของที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ ตองรวบรวมนําสง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท คี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งมอบหมาย ประกอบดวย
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- ๔๓ (๑) หีบบัตรเลือกตั้งที่ดาํ เนินการตามขอ ๑๕๕
(๒) เอกสารกํากับหีบบัตรเลือกตั้ง ประกอบดวย
(ก) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและตนขั้วบัตรเลือกตั้ง
(ข) บัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ชุดทีใ่ ชตรวจสอบการใชสิทธิ
และหมายเหตุการลงคะแนน
(ค) ประกาศจํานวนบัตรเลือกตัง้ กอนการลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๔)
(ง) สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๕)
(จ) ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตัง้
(ส.ส. ๒๖)
(ฉ) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตัง้ (ส.ส. ๓๑ และ ส.ส. ๓๑/ส)
(๓) คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด สิ่งของอืน่ ๆ เชน ธงชาติ ปาย และ
วัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เปนตน
ขอ ๑๕๘ ในการนําสงสิ่งของแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง หรือ
ผูทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายของกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ใหดาํ เนินการดังนี้
(๑) ใหบคุ คลหรือคณะบุคคลทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
แตงตั้งตามขอ ๑๑๕ ตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด สิ่งของและวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแลวนําไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย ตามทีค่ ณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด
(๒) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง หรือผูท ี่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายดําเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้ง
ตามขอ ๑๘๙ (๑)
(๓) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง หรือผูทคี่ ณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย ไดดําเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งเสร็จเรียบรอยแลว
ใหบคุ คล หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งตามขอ ๑๑๕
ยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้งแตละประเภทตาม (๑) ดังนี้
(ก) เปดหีบบัตรเลือกตั้งแลวบรรจุถุงใสบตั รเลือกตั้งรวมไวในหีบบัตร
เลือกตั้งหีบใดหีบหนึ่งจนเต็ม แลวทําการปดหีบบัตรเลือกตั้ง ใสกุญแจและประจําครั่งทับรู
กุญแจหรือวัสดุอื่นแทนกุญแจ ปดหีบบัตรเลือกตั้งประจําครั่งทับปมเชือก ทั้งนี้ ใหดําเนินการ
บรรจุถุงใสบัตรเลือกตั้งดังกลาวไวในหีบบัตรเลือกตั้งใบอื่นจนครบทุกถุง
(ข) ใหจัดทําบันทึกขอมูลของหนวยเลือกตั้งที่มีอยูในหีบบัตรเลือกตัง้ แตละ
ประเภท ตามแบบ ส.ส. ๔๑ และ ส.ส. ๔๑/ส จํานวนอยางละสองชุด โดยชุดทีห่ นึ่งปดไวที่หีบ
บัตรเลือกตั้ง ชุดที่สองเก็บไวเปนหลักฐาน
ในการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง ใหมตี ัวแทนพรรคการเมืองรวมสังเกตการณ
ดําเนินการดังกลาว
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- ๔๔ ขอ ๑๕๙ ในกรณีการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดไมสามารถกระทําไดหรือไม
สามารถนับคะแนนไดจนเสร็จสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภยั เหตุสุดวิสัย
หรือเหตุจาํ เปนอยางอื่น หรือความจําเปนตามสภาพที่อาจมีผลตอความปลอดภัย กรณียงั ไมได
นับคะแนนใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งดําเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดการนับคะแนนสําหรับหนวยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ส. ๓๘
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเร็ว
(๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว
ในที่ปลอดภัยตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๑๖๐ ภายใตบังคับตามขอ ๑๕๙ กรณีนับคะแนนเลือกตั้งไปแลวบางสวน
ใหกรรมการการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งดําเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดการนับคะแนนสําหรับหนวยเลือกตั้งนั้น
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เพื่อรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเร็ว
(๓) ใหจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทีผ่ านการวินิจฉัยแลว และบัตรเลือกตั้งที่ยังไมไดผาน
การวินิจฉัยไวในถุงวัสดุใสอยางละหนึ่งใบ แลวนําไปจัดเก็บไวในหีบบัตรเลือกตั้ง
(๔) ปดหีบบัตรเลือกตั้งพรอมใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจทุกแหง และ
ใหประจําครั่งทับรูกุญแจ เสร็จแลวมัดหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือกแลวผูกปมเชือกไวดานขางหีบ
บัตรเลือกตั้งและประจําครั่งทับปมเชือก หรือกระทําการดวยวิธีการอื่นใดที่สามารถปองกัน
มิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้งได
(๕) จัดเก็บรักษาไวในที่สถานทีป่ ลอดภัยตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจํา
เขตเลือกตั้งกําหนด
หมวด ๗
การใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
----------------สวนที่ ๑
การลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
----------------ขอ ๑๖๑ ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไดรับคําสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอก
เขตเลือกตั้งทีต่ นมีสิทธิเลือกตั้ง หรือจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนตองไปใชสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้งไมสามารถไปใชสทิ ธิเลือกตั้งได สามารถไปใชสิทธิกอนวัน
เลือกตั้งได
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เปนทหารประจําการ ทหารกองประจําการ ตํารวจ สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน หรือขาราชการ ซึ่งไดรับคําสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
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- ๔๕ การรักษาความสงบเรียบรอยหรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนอกทีต่ ั้งปกติทตี่ น
มีภูมิลําเนา ถาผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาวเห็นวาบุคคลดังกลาว ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ในหนวยเลือกตั้งที่บุคคลนั้นมีสิทธิได ใหแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
หรือผูทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายทราบ เพื่อขอใชสิทธิเลือกตั้ง
กอนวันเลือกตั้ง
ขอ ๑๖๒ ในกรณีผูมีสทิ ธิเลือกตั้งตามขอ ๑๖๑ ประสงคจะใชสิทธิเลือกตั้งกอนวัน
เลือกตั้ง ใหไปแสดงตนและขอลงคะแนน ณ ที่เลือกตัง้ กลางในเขตเลือกตั้งทีต่ นมีสิทธิเลือกตั้ง
กอนวันเลือกตั้ง ตามวัน เวลา ทีค่ ณะกรรมการเลือกตัง้ กําหนด
ขอ ๑๖๓ ลักษณะบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และการดําเนินงานกอนวันเลือกตั้ง
ใหเปนไปตามหมวด ๕ การดําเนินการเลือกตั้ง สวนที่ ๑ บัตรเลือกตัง้ สวนที่ ๒ หีบบัตร
เลือกตั้ง และสวนที่ ๓ การดําเนินงานกอนวันเลือกตั้ง มาใชบังคับกับการลงคะแนนเลือกตั้งที่
เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตัง้ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
หรือผูทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให
เพียงพอกับจํานวนผูขอใชสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของแตละเขตเลือกตั้ง
ขอ ๑๖๔ ในวันลงคะแนนวันแรก กอนเริม่ เปดใหมีการลงคะแนน ใหคณะกรรมการ
ประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งนับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่ไดรับ และบันทึกใน
ประกาศ เรื่อง จํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน เพื่อนําไปปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหนาํ ความในขอ ๑๒๓ และ
ขอ ๑๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๖๕ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน ใหนําความในหมวด ๕
การดําเนินการเลือกตั้ง สวนที่ ๕ การลงคะแนนเลือกตั้งมาใชบังคับกับการลงคะแนน
ในที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งโดยอนุโลม
ขอ ๑๖๖ เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนในวันแรกใหคณะกรรมการประจํา
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ประกาศปดการลงคะแนนในวันนั้น และงดจายบัตรเลือกตั้ง
แตถามีผแู สดงตนภายในกําหนดเวลาเหลืออยู ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ใหผูนั้นทําการ
ลงคะแนนเลือกตั้งจนเสร็จสิน้ แลวใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งปด
ชองใสบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๒๓ รวมทั้งมัดหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือกและผูกปมเชือกไว
ดานขางหีบบัตรเลือกตั้งและใสกุญแจประจําครั่งทับรูกญ
ุ แจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ
ใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งจัดทําประกาศรายการ
เกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตัง้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ส. ๒๖) จํานวนสามชุด แลวให
กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่อยูในขณะนั้นลงลายมือชื่อ และปดประกาศไว
ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหนึ่งชุด เก็บไวที่ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
ในเขตเลือกตัง้ หนึ่งชุด อีกหนึ่งชุดใชเปนใบฝากสงหีบบัตรเลือกตัง้ บัตรเลือกตัง้ ที่เหลือ และ
บัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้งตอเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย ณ สถานที่ทคี่ ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดโดยใหกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
อยางนอยสามคนเปนผูนําสง
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- ๔๖ ขอ ๑๖๗ หีบบัตรเลือกตั้งที่จัดสงตามขอ ๑๖๖ ตองจัดใหมีการทําเครื่องหมายเพื่อ
ปองกันการเปดหีบบัตรเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําที่
เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตัง้ ลงลายมือชื่อบนหีบบัตรเลือกตั้งแลวปดทับลายมือชื่อทั้งหมดดวย
เทปกาวใสเพื่อปองกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง
ขอ ๑๖๘ กอนถึงกําหนดเวลาเปดใหมีการลงคะแนนในวันถัดไป
ใหกรรมการประจําที่เลือกตัง้ กลางในเขตเลือกตั้งที่เปนผูนําสงหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง
และบัญชีผูมีสทิ ธิเลือกตั้งตามขอ ๑๖๖ เปนผูเบิกหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งหากเห็นวาสิ่งของที่ไดฝากตามขอ ๑๖๖ ถูกตอง ใหเปดชองใสบัตรเลือกตั้งและ
นําไปดําเนินการตามขอ ๑๖๕ ขอ ๑๖๖ และขอ ๑๖๗
เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนในวันสุดทาย ใหคณะกรรมการประจํา
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งดําเนินการตามหมวด ๕ การดําเนินการเลือกตั้ง สวนที่ ๖ การ
ดําเนินการหลังปดการลงคะแนน กอนนําสงหีบบัตรเลือกตั้งพรอมบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(ส.ส. ๑๐) ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูทคี่ ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายตามขอ ๑๖๖ เพื่อจัดเก็บรักษาไวในสถานที่ปลอดภัย
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง หรือผูท ี่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งมอบหมายกําหนด ซึ่งสถานที่ดังกลาวตองจัดใหมีเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัย
เฝาดูแลการเก็บรักษา
ขอ ๑๖๙ เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ใหกรรมการประจําที่เลือกตั้ง
กลางในเขตเลือกตั้งซึ่งเปนผูนําสงหีบบัตรเลือกตั้ง ตามขอ ๑๖๘ เปนผูเบิกหีบบัตรเลือกตั้งที่
ฝากไวกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามขอ ๑๖๘ ถาเห็นวาสิ่งทีฝ่ ากไวถูกตอง ใหนํามามอบ
ใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตัง้ กลางในเขตเลือกตั้ง เพื่อดําเนินการนับคะแนนตามหมวด ๗
การใชสทิ ธิเลือกตัง้ นอกเขตเลือกตัง้ สวนที่ ๓ การนับคะแนน ณ ที่เลือกตัง้ กลาง
สวนที่ ๒
การลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
----------------ขอ ๑๗๐ ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดมีถิ่นที่อยูซึ่งอยูในจังหวัดอืน่ นอกจากจังหวัดที่ตนมีชื่อ
อยูในทะเบียนบานหรือมีชอื่ อยูในทะเบียนบานนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งในจังหวัดอืน่
นอกจังหวัดทีต่ นมีชื่ออยูใ นทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง หากประสงคจะขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในจังหวัดที่
ตนอยู ใหยื่นคําขอลงทะเบียนตอนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นของอําเภอหรือ
เทศบาลที่ตนอยู เพื่อขอใชสิทธิลงคะแนนลวงหนาเลือกตั้งแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานติดตอกันครั้งสุดทายเปนเวลา
ไมนอยกวาเกาสิบวัน
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- ๔๗ ใหนําความในขอ ๑๖๑ วรรคสองมาบังคับใชกับการลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้ง
กลางของจังหวัดโดยอนุโลม
ขอ ๑๗๑ ในการยื่นคําขอตามขอ ๑๗๐ วรรคแรก ใหทาํ คําขอ ตามแบบ ส.ส. ๔๒
หรือทําเปนหนังสือ ซึ่งอยางนอยตองมีรายการชื่อตัว ชื่อสกุล เลขหมายประจําตัวประชาชน
ที่อยูต ามหลักฐานทะเบียนบาน เขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชอื่ อยูในทะเบียนบานติดตอกัน
ครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหผูมีสทิ ธิเลือกตั้งทีย่ ื่นคําขอแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรที่มรี ปู ถายซึ่งทางราชการออกใหและมีเลขหมายประจําตัว
ประชาชนพรอมทั้งรับรองสําเนาเอกสาร
การยื่นคําขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งผูม ีสิทธิเลือกตั้งอาจยื่นคําขอดวยตนเอง
หรือทางไปรษณีย หรือทําหนังสือมอบหมายใหผูมีสทิ ธิเลือกตั้งอื่นดําเนินการแทนก็ได
ในกรณีแจงลงทะเบียนทางไปรษณียใหถอื วันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ
กรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งมีความประสงคขอยื่นลงทะเบียนเปนกลุม
สามารถมอบหมายใหผูมีสทิ ธิเลือกตั้งผูห นึ่งผูใดกระทําการแทนได ตามแบบ ส.ส. ๔๒/ก
ขอ ๑๗๒ เมื่อนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นไดรับคําขอลงทะเบียน
แลว ใหตรวจสอบเบื้องตนจากเอกสารวา ผูยื่นคําขอนัน้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม หากเปน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีขอใชสิทธิตามถิน่ ที่อยูใหแจงผูอํานวยการทะเบียนกลางหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทะเบียนกลาง เพื่อใหหมายเหตุในชองหมายเหตุของทะเบียน
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งวา “ใชสทิ ธิที่จังหวัด ..” และปรับปรุงฐานขอมูลในการจัดทําทะเบียน
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๒) แจงใหผรู องทราบภายในสามวัน นับแตวันไดรับคําขอลงทะเบียนตามแบบ
ส.ส. ๔๒/ข
ขอ ๑๗๓ ใหผมู ีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา ณ ทีเ่ ลือกตั้งกลาง
นอกเขตจังหวัด เมื่อไดลงทะเบียนกอนวันเลือกตั้งสามสิบวัน
ขอ ๑๗๔ ผูมสี ิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคําขอตามขอ ๑๗๒ ใหหมดสิทธิลงคะแนนในหนวย
เลือกตั้งเดิมทีต่ นมีสิทธิเลือกตั้ง จนกวาจะไดยื่นคําขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียน
อําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นของอําเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู เวนแตเปนการขอลงทะเบียน
เนื่องจากมีชื่ออยูในทะเบียนบานนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง และตอมาภายหลังไดเปนผูมี
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทีต่ นมีชื่อในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งไมนอยกวาเกาสิบวันใหถือวา
เปนการเพิกถอนการลงทะเบียนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดนับแตพนกําหนดเวลาที่
เปนเงื่อนไขนี้แลว
เมื่อนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรบั คําขอ
ลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงใหดําเนินการ ดังนี้
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- ๔๘ (๑) แจงผูอ ํานวยการทะเบียนกลางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอาํ นวยการ
ทะเบียนกลาง เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนในหมายเหตุของทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งและปรับปรุงฐานขอมูลในการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๒) แจงใหผรู องทราบภายในสามวัน นับแตวันที่ไดรบั คําขอลงทะเบียน
เปลี่ยนแปลง
ขอ ๑๗๕ ในกรณีผูมีสทิ ธิเลือกตั้งไดยื่นคําขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงตามขอ ๑๗๔
แลวใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดได โดยใหมีผลเมื่อ
พนสามสิบวันนับแตวันที่ยนื่ คําขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง ในการนีจ้ ะขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ในการเลือกตัง้ คราวใดเกินหนึ่งครั้งไมได
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดมอบหมายตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดแลวมีหนังสือแจง
ใหเจาบานทราบวามีปรากฏรายชื่อของผูม ีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวอยูใ นทะเบียนบาน และหาก
ประสงคจะขอถอนชื่อออกจากบัญชีรายชือ่ นอกเขตจังหวัดหรือขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงให
ดําเนินการยืน่ คําขอตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นของอําเภอหรือเทศบาลที่
ตนอยู
ขอ ๑๗๖ ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใชเปนการเลือกตั้งใหมแตละครั้งใหผูอาํ นวยการ
ทะเบียนกลางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดพิมพบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. ๑๐/ก) จํานวนสองชุด โดยใชขอ มูลจากทะเบียนรายชื่อผูม ี
สิทธิเลือกตั้ง สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อใชปดประกาศหนาที่เลือกตั้ง
กลางในวันลงคะแนนหนึ่งชุด และใชตรวจสอบการใชสทิ ธิเลือกตั้งตามขอ ๑๘๐ อีกหนึ่งชุด
ขอ ๑๗๗ ลักษณะบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและการดําเนินงานกอนวันเลือกตั้ง
ใหเปนไปตามหมวด ๕ การดําเนินการเลือกตั้ง สวนที่ ๑ บัตรเลือกตัง้ สวนที่ ๒ หีบบัตร
เลือกตั้ง และสวนที่ ๓ การดําเนินงานกอนวันเลือกตั้ง มาใชบังคับในการลงคะแนนเลือกตั้งที่
เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
จัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อใสซองใสบัตรเลือกตั้งใหเพียงพอกับจํานวนผูมาลงทะเบียนขอใชสิทธิ
เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ การ
เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม และการนับคะแนนเลือกตั้ง ใหนําความใน
หมวด ๙ การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม การนับคะแนนเลือกตั้งใหม และการ
เลือกตั้งใหมกอ นประกาศผลการเลือกตั้ง มาใชบงั คับโดยอนุโลม
ขอ ๑๗๘ ในวันแรกของการลงคะแนน กอนเริ่มเปดใหมกี ารลงคะแนน ให
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด นับจํานวนบัตรเลือกตั้งทีไ่ ดรับและบันทึก
ในประกาศเรือ่ งจํานวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๔/ก) เพื่อนําไปปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
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- ๔๙ เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหนําความในขอ ๑๒๓ และขอ ๑๒๔ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๑๗๙ เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไดแจงความประสงคและปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตามขอ ๑๗๖ มาแสดงตนขอใชสทิ ธิเลือกตั้ง ใหกรรมการประจํา
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดฝายรับผิดชอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. ๑๐/ก) และบัตรทีใ่ ชแสดงตนแลว ใหกรรมการ
ประจําที่เลือกตั้งกลางจดหมายเลขบัตร และสถานที่ออกบัตรลงในบัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้ง
ดังกลาว และใหผูมีสทิ ธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาในบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๘๐ เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไดดาํ เนินการตามขอ ๑๗๙ แลว ใหกรรมการประจํา
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดฝายจายบัตรเลือกตั้ง แจงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือ
พิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาลงในชองพิมพลายนิ้วมือทีต่ นขั้วบัตรเลือกตัง้ ทั้งแบบสัดสวนและแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง และใหกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผูจายบัตรเลือกตั้ง
จดลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ลงลายมือชื่อ และบันทึกชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไวที่ตน ขั้วบัตรเลือกตั้งดวย
ในกรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งไมมีนิ้วหัวแมมือขวาใหใชนิ้วหัวแมมือซายแทน ถาไมมี
นิ้วหัวแมมือทัง้ สองขางใหใชนิ้วใดนิ้วหนึ่งแทน แตไมมนี ิ้วเลยใหไดรบั การยกเวนและให
กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดบันทึกลงในชองหมายเหตุในบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐/ก) ดวยวาไมมีนิ้วมือ
ขอ ๑๘๑ เมื่อกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผูจ ายบัตรเลือกตั้ง
ดําเนินการตามขอ ๑๘๐ เสร็จแลว ใหมอบบัตรเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งหนึ่งฉบับและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนหนึ่งฉบับ พรอมดวย
ซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) โดยใหลงรายการเกี่ยวกับเขตเลือกตั้งและจังหวัดของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งและรหัสเขตเลือกตัง้ และจังหวัดใหเรียบรอยกอนสงมอบใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ขอ ๑๘๒ กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดฝายคูหาลงคะแนน
มีหนาที่ตรวจสอบวาผูมีสิทธิเลือกตั้งไดนําบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแลวทั้งสองฉบับ ใสลงในซอง
ใสบัตรเลือกตัง้ (ส.ส. ๓๙) และปดผนึกเรียบรอยหรือไม และใหมหี นาที่ลงลายมือชื่อกํากับตรง
รอยตอผนึกซองดังกลาว และปดทับรอยตอผนึกซองและลายมือชื่อดวยเทปกาวใสดวย และใหผู
มีสิทธิเลือกตั้งนําซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) ใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งทีจ่ ัดไวเฉพาะสําหรับ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบนี้ ตอหนากรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดฝายหีบ
บัตรเลือกตั้ง
ขอ ๑๘๓ เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้งในแตละวัน ให
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดประกาศปดการลงคะแนนในวันนั้น
และงดจายบัตรเลือกตั้ง แตถามีผูแสดงตนในเวลาเปดการลงคะแนนเหลืออยูในที่เลือกตั้งกลาง
ใหผูนั้นทําการลงคะแนนเลือกตั้งจนเสร็จ แลวใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขต
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- ๕๐ จังหวัดนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือโดยไมตองทําลาย นับจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งใน
ส.ส. ๑๐/ก ชุดหมายเหตุลงคะแนน แลวบันทึกรายการลงใน ส.ส. ๒๖/ก จํานวนสองชุด
เพื่อปดประกาศ ณ ที่เลือกตั้งกลางหนึ่งชุด เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งชุด และใหนําบัตรเลือกตั้ง
ที่เหลือทั้งหมด บัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. ๑๐/ก) ชุดหมายเหตุ
ลงคะแนนไปเก็บรักษาไว ณ ที่ปลอดภัย ยกเวนวันลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนาวันสุดทาย
ใหทําลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือไมเต็มเลมดวยการใชโลหะหรือวัตถุอนื่ เจาะทะลุบริเวณกลางบัตร
เลือกตั้งทุกฉบับพรอมทั้งปกหนาและหลัง แลวใชเชือกรอยรูผูกรวมใหเปนปกเดียวกันและ
ประจําครั่งทับปมเชือกไว หรือกระทําดวยวิธีการอื่นใดที่สามารถปองกันมิใหใชบัตรเลือกตั้งที่
เหลือดังกลาวลงคะแนนได แลวนําสงคืนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย พรอมบัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเลม
และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. ๑๐/ก) ชุดหมายเหตุลงคะแนน
ขอ ๑๘๔ ใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดเปดหีบบัตร
เลือกตั้งเพื่อนับจํานวนซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) แลวบรรจุในถุงพลาสติกใสและเขียน
บัญชีจํานวนซองใสบัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๔๓ และให บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด หรือ
ผูแทนมารับซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) เพื่อสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้ง ตามที่ระบุไวหนาซองใสบัตรเลือกตัง้ (ส.ส. ๓๙)
ขอ ๑๘๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการนับ
คะแนนเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ประกอบดวย
ผูอํานวยการนับคะแนนเลือกตั้ง ๑ คน กรรมการนับคะแนน ๙ คน และเจาหนาทีร่ ักษาความ
ปลอดภัยอยางนอย ๑ คน ดําเนินการรับและตรวจนับจํานวนซองใสบัตรเลือกตั้งจากบริษทั
ไปรษณียไทย จํากัด ตามขอ ๑๘๔ แลวใหตรวจสอบจํานวนซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) วา
ตรงตามจํานวนที่บริษทั ไปรษณียไทย จํากัด แจงหรือไม พรอมทั้งจัดทําบัญชีรับมอบซองใส
บัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๓๙/ข
เมื่อตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหนําซองใสบัตรเลือกตั้งใสหีบบัตรเลือกตั้งที่ได
จัดเตรียมไว และใหคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งลงลายมือชื่อในปายสําหรับ
ปดชองใสบัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๒๓ แลวนําปายดังกลาวปดทับชองใสบัตรเลือกตั้ง รวมทั้ง
มัดหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือกแลวผูกปมเชือกไวดานขางหีบบัตรเลือกตั้งและประจําครั่งทับปม
เชือกหรือกระทําดวยวิธีอื่นใดที่สามารถปองกันการเปดหีบบัตรเลือกตั้งได แลวนําไปเก็บรักษา
ไว ณ ที่ปลอดภัย เพื่อรอการนับคะแนน
การแตงตั้งกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึง่ ใหเพิ่มเติมไดหนึ่งชุดทุก
หนึ่งพันสองรอยซองใสบัตรเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้น
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- ๕๑ สวนที่ ๓
การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง
------------------ขอ ๑๘๖ การดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งดําเนินการนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้ง
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ลงคะแนนลวงหนาในเขตเลือกตัง้ ณ ที่เลือกตัง้ กลางในเขตเลือกตั้ง
โดยใหเปนไปตามหมวด ๖ การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง และใหนําความในหมวด ๙
การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม การนับคะแนนเลือกตั้งใหม และการเลือกตั้ง
ใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้ง สวนที่ ๒ การนับคะแนนเลือกตั้งใหม และใหนําความหมวด ๙
การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม การนับคะแนนเลือกตั้งใหม และการเลือกตั้ง
ใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้งมาใชบังคับโดยอนุโลม
กรณีผใู ชสิทธิเลือกตั้งลวงหนาในเขตเลือกตั้งมีจํานวนมากกวาหนึ่งพันสองรอยคน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
เพื่อดําเนินการนับคะแนนเพิ่มเติมไดหนึง่ ชุด ทุกหนึ่งพันสองรอยคนที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนแลวใหนําสงผลการนับคะแนนและสิ่งของแก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท คี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งมอบหมาย
ขอ ๑๘๗ การดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและ
นอกราชอาณาจักร ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูทคี่ ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย กําหนดสถานที่นับคะแนน
กอนเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการนับคะแนนตามขอ
๑๘๕ นําหีบบัตรเลือกตั้งทีบ่ รรจุซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) ตามขอ ๑๘๕ มาตรวจนับ
จํานวนซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙) เปดซองและนําบัตรเลือกตั้งออกจากซองใสบัตรเลือกตั้ง
(ส.ส. ๓๙) ใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งแลวจึงปดหีบบัตรเลือกตั้ง ปดชองใสบัตรเลือกตัง้ ดวยปาย
สําหรับปดชองใสบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๒๓ ลงลายมือชื่อบนหีบบัตรเลือกตัง้ และปดทับ
ลายมือชื่อทั้งหมดดวยเทปกาวพรอมทัง้ ใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ มัดหีบบัตรเลือกตัง้
ดวยเชือกและประจําครั่งทับปมเชือกหรือกระทําดวยวิธีอื่นใดที่สามารถปองกันมิใหเปดหีบบัตร
เลือกตั้งได จัดทําประกาศรายการเกีย่ วกับจํานวนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอก
ราชอาณาจักรตามแบบ ส.ส. ๔๓/ก จํานวนสามชุด ปดไวที่หนาหีบบัตรเลือกตัง้ หนึ่งชุด
ปดประกาศไว ณ สถานที่นับคะแนนหนึ่งชุด และใหเก็บซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๙)
ไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๘๘ เมื่อถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ใหดําเนินการนับคะแนน
เลือกตั้งแลวนําสงผลการนับคะแนนเลือกตั้งแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ทั้งนี้ใหนําความในหมวด ๖ การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง มาใชบังคับโดยอนุโลม
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- ๕๒ กรณีบัตรเลือกตั้งของผูมีสทิ ธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไปถึงสถานที่นับคะแนนของ
เขตเลือกตั้งหลังจากเริ่มการนับคะแนนแลว ใหถือวาบัตรเลือกตั้งนัน้ เปนบัตรเสีย โดยให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ไดรับมอบหมายนําบัตรเลือกตั้งดังกลาวให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บไวเปนหลักฐาน
หมวด ๘
การประกาศผลการเลือกตั้ง
----------------สวนที่ ๑
การรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
----------------ขอ ๑๘๙ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท ี่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้ง
จากประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้ง
(๒) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
(๓) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของผูมีสทิ ธิเลือกตั้งทีใ่ ชสิทธิเลือกตัง้ นอกเขตจังหวัด
และนอกราชอาณาจักร
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศผลการรวมคะแนน
เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๓๓ และ ส.ส. ๓๓/ส จํานวนอยางละสามชุด เพื่อใหปดประกาศผลการ
รวมคะแนนไว ณ สถานที่รวมคะแนนหนึ่งชุด สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
หนึ่งชุด สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหนึ่งชุด
ขอ ๑๙๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผูท ี่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมายรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งสงให และประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวน
ตามแบบ ส.ส. ๓๕ จํานวนสี่ชุด เพื่อปดประกาศ ณ ทีร่ วมคะแนนเลือกตั้งหนึ่งชุด สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหนึ่งชุด สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ มอบหมายใหรวมคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนของกลุมจังหวัด
หนึ่งชุด แลวสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหนึ่งชุด
ขอ ๑๙๑ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายรวมคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนของกลุมจังหวัดหรือผูท คี่ ณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดมอบหมายรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนของกลุมจังหวัดที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในกลุมจังหวัดจัดสงให และประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้งแบบสัดสวนของกลุมจังหวัด ตามแบบ ส.ส. ๓๕/ส จํานวนสองชุด เพื่อปดประกาศ ณ
ที่รวมคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนหนึ่งชุด สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหนึ่งชุด
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- ๕๓ ขอ ๑๙๒ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายใหดําเนินการคํานวณสัดสวนเพื่อหาผูไดรับเลือกตั้งแบบสัดสวนในแตละกลุมจังหวัด
ดังตอไปนี้
(๑) ใหรวมผลการนับคะแนนทั้งหมดทีพ่ รรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมัคร
กลุมจังหวัดนั้นไดรับคะแนน
(๒) ใหนาํ คะแนนรวมจาก (๑) หารดวยสิบ ผลลัพธที่ไดใหถือเปนคะแนนเฉลี่ยตอ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนหนึ่งคน
(๓) ใหนาํ คะแนนรวมของแตละพรรคการเมืองที่ไดรบั หารดวยคะแนนเฉลี่ยตาม
(๒) ผลลัพธที่ไดเปนจํานวนเต็ม คือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่พรรค
การเมืองนั้นไดรับ โดยเรียงลําดับจากรายชื่อแรกของบัญชีรายชื่อเปนลําดับไป
(๔) ในกรณีที่จาํ นวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่พรรคการเมืองไดรบั
รวมกันทุกพรรคการเมืองในกลุมจังหวัดมีจํานวนไมครบสิบคน ใหพรรคการเมืองที่มีผลลัพธ
ตาม (๓) เปนเศษและพรรคที่ไดคะแนนไมถึงจํานวนตาม (๒) พรรคใดมีคะแนนหรือคะแนน
เหลือที่มจี ํานวนมากที่สุดไดรับจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
ตามลําดับจนกวาจะมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนที่พรรคการเมืองทั้งหมดไดรับ
รวมกันครบจํานวนสิบคน
สวนที่ ๒
การประกาศผลการเลือกตั้ง
----------------ขอ ๑๙๓ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวามีกรณีอันควรเชื่อไดวาการ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดหรือของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตหรือของพรรคการเมืองใน
การเลือกตั้งแบบสัดสวนมิไดเปนไปโดยไมสุจริตและเทีย่ งธรรม ใหประกาศผลการเลือกตั้ง
วาผูใดไดรับเลือกตั้งภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) ในกรณีการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๓๖
(๒) ในกรณีการเลือกตั้งแบบสัดสวนของกลุมจังหวัดใด ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแบบสัดสวน ตามแบบ ส.ส. ๓๖/ส
และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําหนังสือรับรองการไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎร เพื่อเปนหลักฐานใหแกผูสมัครทีไ่ ดรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๔๔ และ ส.ส. ๔๔/ส
ขอ ๑๙๔ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันสงสัยวามีกรณีไมสุจริตและ
เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตหรือแบบสัดสวนในเขตเลือกตั้ง
ใด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะยังไมประกาศผลการเลือกตั้งสําหรับเขตเลือกตั้งนั้นก็ได
แตตองสอบสวนและวินิจฉัยเพื่อสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือประกาศ
ผลการเลือกตัง้ ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง
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- ๕๔ ขอ ๑๙๕ ในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ผูสมัครที่ไดรับคะแนนเลือกตั้งมาก
ที่สุดเปนผูไดรับเลือกตั้ง แตในกรณีที่เขตเลือกตั้งใดมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งไดมากกวาหนึ่งคนใหผูสมัครที่ไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมาในเขต
เลือกตั้งนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้งตามจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่จะพึงมีไดในเขต
เลือกตั้งนั้น
ในการประกาศผลการเลือกตั้งตามขอ ๑๙๓ หรือขอ ๑๙๔ ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสงผลการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนทุกพรรคไปยังประธาน
รัฐสภาและนําประกาศผลการเลือกตั้งดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งออกหนังสือรับรองการไดรับการเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนรายบุคคล เพื่อเปนหลักฐานในการไดรับการเลือกตัง้
ขอ ๑๙๖ ภายใตบังคับขอ ๑๙๓ การประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
กรณีในวันเลือกตั้งมีผูสมัครเทากับหรือนอยกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีจ่ ะพึงมีใน
เขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งไดเมื่อผูสมัครนั้น
ไดคะแนนเลือกตั้งอยางนอยรอยละยี่สิบของจํานวนผูม ีสิทธิเลือกตั้งและมากกวาจํานวนบัตร
ไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง
ขอ ๑๙๗ ในกรณีมีการเลือกตั้งใหมเพราะเหตุในวันเลือกตั้งมีผูสมัครแบบแบงเขต
เลือกตั้งเทากับหรือนอยกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งและได
คะแนนเลือกตั้งนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือไดคะแนนเลือกตั้งเทากับหรือ
นอยกวาจํานวนบัตรประสงคไมลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผล
การเลือกตั้งใหมไดเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ ๑๙๖
ขอ ๑๙๘ ภายใตบังคับขอ ๑๙๓ ในกรณีทมี่ ีการเลือกตั้งใหมและไมสามารถ
ประกาศผลการเลือกตั้งใหมตามขอ ๑๙๗ ได ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการ
เลือกตั้งใหมอกี ครั้งหนึ่งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตัง้ ใหมตามขอนี้
ไมวาผลการลงคะแนนเลือกตั้งจะเปนเทาใดก็ตาม
สวนที่ ๓
การจับสลาก
----------------ขอ ๑๙๙ ในกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ไมสามารถกระทําได เนื่องจากมีผูสมัครไดรับคะแนนเลือกตั้งเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถ
เรียงลําดับผูไ ดรับเลือกตั้งตามขอ ๑๙๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแจงให
ผูสมัครที่ไดคะแนนเทากันนั้นเพื่อจับสลากตอหนาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้ง ตาม วัน เวลา และสถานที่ทคี่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด
ซึ่งตองไมเกินสามวันนับแตวันเลือกตั้ง
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- ๕๕ ขอ ๒๐๐ ในกรณีที่มีผูสมัครตามขอ ๑๙๙ ไมสามารถมาจับสลากตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดไดใหมอบอํานาจใหเปนลายลักษณอักษร
ใหบคุ คลอื่นจับสลากแทน
ขอ ๒๐๑ ในกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดใด
ไมสามารถทําได เนื่องจากมีกรณีที่พรรคการเมืองมีเศษของคะแนนเทากันอันเปนเหตุใหไม
สามารถเรียงลําดับพรรคการเมืองไดตามขอ ๑๙๒ (๔) ใหพรรคการเมืองที่ไดเศษมีคะแนน
เทากันจับสลาก โดยตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีคะแนนเทากันภายในวันและเวลาที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดซึ่งตองไมเกินสามวันนับแตวันเลือกตั้ง เพื่อใหได
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนครบจํานวนที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น
ขอ ๒๐๒ การจับสลากใหดาํ เนินการดังนี้
การจับสลากครั้งหนึ่ง ใหผอู ํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ จัดทํารายชื่อ
ผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ตองจับสลากบนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะ ทําการเขยา
ภาชนะใหสลากคละกันเพื่อไมใหทราบวาเปนสลากของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด แลวให
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูท ี่ไดรับมอบหมายเปนผูจับสลากชื่อผูสมัคร
หรือพรรคการเมืองจากในภาชนะขึ้นมาทีละหนึ่งใบ ชื่อผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมา
เปนลําดับแรกใหถือวาผูสมัครหรือพรรคการเมืองนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากครั้งที่
สองกอน ชื่อผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเปนลําดับตอไป ใหถือวาผูสมัครหรือพรรค
การเมืองนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากเปนลําดับถัดไปตามลําดับจนครบทุกผูสมัครหรือพรรค
การเมืองที่ไดคะแนนเทากันนั้น
การจับสลากครั้งที่สอง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจัดทําสลาก
เทาจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่จะตองจับสลาก เปนสลากซึ่งมีขอความวา
“ไดรับเลือกตัง้ ” จํานวนเทากับจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทีย่ งั ขาดอยูเพราะเหตุคะแนน
เทากัน นอกนั้นเปนสลากซึ่งมีขอความวา “ไมไดรับเลือกตั้ง” ผูสมัครใดหรือพรรคการเมืองใด
จับสลากซึ่งมีขอความวา “ไดรับเลือกตั้ง” ผูนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือพรรคการเมืองนั้นไดรับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
คนและใหบันทึกแสดงผลการจับสลากไวดวย
กรณีการเลือกตั้งแบบสัดสวนใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูท ี่
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายดําเนินการแทนผูอ ํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งโดยอนุโลม
ขอ ๒๐๓ เมื่อถึงกําหนดเวลาจับสลากแลว หากผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรค
การเมืองที่จะตองจับสลากไมมา ณ สถานที่จับสลากใหผูอาํ นวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวแตกรณี เปนผูจับสลากแทนผูที่ไมมา
โดยใหดําเนินการ ตามขอ ๒๐๒
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- ๕๖ หมวด ๙
การเปลี่ยนทีเ่ ลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม
การนับคะแนนเลือกตั้งใหม และการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้ง
----------------สวนที่ ๑
การเปลี่ยนทีเ่ ลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม
----------------ขอ ๒๐๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในกรณีที่
การลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตัง้ ใดไมสามารถทําไดเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เกิดจลาจล
(๒) เกิดอุทกภัย
(๓) เกิดอัคคีภยั
(๔) เกิดเหตุสุดวิสยั
(๕) เหตุจาํ เปนอยางอื่น
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดที่เลือกตั้งใหม แตถาไม
อาจกําหนดทีเ่ ลือกตั้งใหมไดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศงดการ
ลงคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน
ขอ ๒๐๕ เมื่อไดรับรายงานตามขอ ๒๐๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวัน
ลงคะแนนใหมของหนวยเลือกตั้งนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง เวนแตคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาแลวเห็นวาเปนกรณีตามมาตรา ๘๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๒๐๖ ถาเหตุตามขอ ๒๐๔ เกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจําหนวยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแลวแตกรณี ประกาศ
งดการลงคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งนั้นและรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใหนําความในขอ ๒๐๕ มาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
การนับคะแนนเลือกตั้งใหม
----------------ขอ ๒๐๗ ในกรณีการนับคะแนนเลือกตั้งของที่เลือกตั้งใดไมสามารถกระทําไดหรือ
ทําการนับคะแนนเลือกตั้งไดจนเสร็จสิ้น เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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- ๕๗ (๑) เกิดเหตุจลาจล
(๒) เกิดอุทกภัย
(๓) เกิดอัคคีภยั
(๔) เกิดเหตุสุดวิสยั
(๕) เหตุจาํ เปนอยางอื่น
(๖) ความจําเปนตามสภาพที่อาจมีผลตอความปลอดภัย
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งสําหรับ
หนวยเลือกตัง้ นั้นและปดชองใสบัตรเลือกตั้งแลวมัดหีบบัตรเลือกตัง้ ดวยเชือกแลวประจําครั่งที่
ปมเชือกหรือกระทําดวยวิธอี ื่นใดที่สามารถปองกันมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้ง แลวนําหีบบัตร
เลือกตั้งพรอมดวยบัตรเลือกตั้งนําเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งกําหนดแลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้ง สําหรับ
เอกสารอื่นใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแยกเก็บรักษาไวเพื่อการตรวจสอบ
ขอ ๒๐๘ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดรบั รายงาน
ตามขอ ๒๐๗ ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนด วัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง แลวรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ขอ ๒๐๙ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพิจารณาแลวเห็น
วาหนวยเลือกตั้งตามขอ ๒๐๗ มีผูมาใชสทิ ธิเลือกตั้งในจํานวนที่มทิ ําใหผลการเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นไมเปลี่ยนแปลงไป ใหรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาไมใหนับ
คะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้นก็ได
สวนที่ ๓
การเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้ง
----------------ขอ ๒๑๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสัง่ ใหมีการเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งใด
หนวยเลือกตัง้ หนึ่งหรือหลายหนวยเลือกตั้งเมื่อมีกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏวามีบัตรเลือกตัง้ ทีไ่ ดมกี ารลงคะแนนเลือกตัง้ แลว ชํารุดหรือสูญหาย
(๒) เมื่อผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏวาจํานวนผูม าใชสทิ ธิเลือกตั้งไมตรงกับ
จํานวนบัตรเลือกตั้งทีใ่ ชในการลงคะแนนเลือกตั้ง
(๓) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งที่ไดคะแนนอยูในลําดับซึ่งจะเปนผูไดรับเลือกตัง้ ในเขตเลือกตั้งนั้นกอน
ประกาศผลการเลือกตั้ง
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- ๕๘ ขอ ๒๑๑ ในกรณีตามขอ ๒๑๐ (๑) ถาผูม าใชสทิ ธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งนั้นไม
ทําใหผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป มิใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมี
การลงคะแนนเลือกตั้งใหม
ขอ ๒๑๒ ในกรณีตามขอ ๒๑๐ (๒) ถาผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ง
มีจํานวนที่ไมทําใหผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป มิใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม
ขอ ๒๑๓ การเลือกตั้งใหมตามขอ ๒๑๐ ใหนําความในมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับดังตอไปนี้
(๑) งดเวนการประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง โดยใหใชหนวย
เลือกตั้งและทีเ่ ลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งไดกาํ หนดไวสําหรับ
การเลือกตั้งทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเลือกตั้งใหม
(๒) งดเวนการแตงตั้งผูอาํ นวยการประจําหนวยเลือกตัง้ คณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตัง้ และเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย โดยใหผูไดรับการแตงตั้งไวสําหรับการ
เลือกตั้งทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเลือกตั้งใหม ปฏิบัติหนาที่ตอ ไป ยกเวนคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงใหนําความเฉพาะการแตงตั้งบุคคล
ในหมวด ๒ เจาพนักงานผูด ําเนินการเลือกตั้ง สวนที่ ๒ ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง
สวนที่ ๓ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง สวนที่ ๔ เจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย ของ
หมวด ๒ เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยไมนําความเกี่ยวกับ
ระยะเวลามาใชบังคับ
(๓) งดเวนการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยใหนําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งชุดสํารองในคราวการเลือกตั้งทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งสัง่ เลือกตั้งใหมมาใชกับการ
เลือกตั้งใหม
ขอ ๒๑๔ ในกรณีเปนการเลือกตั้งใหมเพราะเหตุผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
แบบแบงเขตมีจํานวนเทากันหรือนอยกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่พึงมีได
ในเขตเลือกตัง้ และไดรับคะแนนนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูม ีสิทธิเลือกตั้ง หรือไดคะแนน
เลือกตั้งนอยกวาจํานวนบัตรไมประสงคลงคะแนน ใหนําความในขอ ๒๑๒ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม และมิใหนําความเกี่ยวกับระยะเวลารับสมัครในหมวด ๔ การสมัครรับเลือกตั้งมาใช
บังคับกับการรับสมัครใหม โดยใหเปนไปตามระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
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- ๕๙ หมวด ๑๐
การเก็บรักษาและการทําลายบัตรเลือกตั้ง
และเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
----------------ขอ ๒๑๕ เมื่อไดมีประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหีบบัตรเลือกตั้งพรอมบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่อยูใน
หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไวในที่ปลอดภัย
หามมิใหผูใดซึ่งไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเปดหีบบัตรเลือกตั้ง
ขอ ๒๑๖ การทําลายบัตรเลือกตั้งที่เก็บอยูในหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตามขอ ๒๑๕ จะกระทําไดเมือ่ ไดรับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ขอ ๒๑๗ ในการขออนุมตั ิทาํ ลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารตามขอ ๒๑๖ ให
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ครบจํานวนทีส่ มาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจะพึงมีภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันเลือกตั้ง ให
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบวาภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งมีการ
คัดคานการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือไม ถาไมมีใหเสนอขออนุมัติทาํ ลายบัตรเลือกตั้งและ
เอกสารสารหลักฐานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตถามีการคัดคานการเลือกตั้งของเขต
เลือกตั้งนั้น ใหเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานไวตามขอ ๒๑๓ จนกวาการพิจารณา
การคัดคานจะแลวเสร็จ จึงเสนอขออนุมัติคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทําลายบัตรเลือกตั้งหรือ
เอกสารหลักฐานตอไป
(๒) ในกรณีเขตเลือกตั้งใด คณะกรรมการการเลือกตัง้ ไดประกาศผลการเลือกตั้ง
เพียงบางสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่พงึ มีภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันเลือกตั้ง
และมีการคัดคานการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หรือมีการคานการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งโดย
ไมมีการประกาศผลการเลือกตั้ง ใหเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานไวตามขอ ๒๑๕
ไวจนกวาการพิจารณาการคัดคานการเลือกตั้งจะแลวเสร็จ จึงเสนอขออนุมัติคณะกรรมการการ
เลือกตั้งทําลายบัตรเลือกตั้งหรือเอกสารหลักฐานตอไป
(๓) ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
เพราะเหตุจะลวงพนระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง ตามมาตรา ๙๓ ของ
รัฐธรรมนูญและมีการคัดคานการเลือกตัง้ ใหเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานของ
เขตเลือกตั้งนั้น ตามขอ ๒๑๕ ไวจนกวาการพิจารณาการคัดคานการเลือกตั้งจะแลวเสร็จ
จึงเสนอขออนุมัติคณะกรรมการการเลือกตั้งทําลายบัตรเลือกตั้งหรือเอกสารหลักฐานตอไป
ขอ ๒๑๘ การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานตามขอ ๒๑๕ ใหเก็บไวใน
ที่ปลอดภัย ตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนด
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- ๖๐ หมวด ๑๑
ตัวอยางบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง แผนผังที่เลือกตั้ง
และแบบพิมพ
-------------------------ขอ ๒๑๙ ตัวอยางบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง แผนผังที่เลือกตั้ง และแบบพิมพที่ใช
ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนไปตามตัวอยางและแบบพิมพทายระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงชื่อ)

อภิชาต สุขัคคานนท........................................
(นายอภิชาต สุขัคคานนท)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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แบบหีบบัตรเลือกตั้ง
(แบบที่ ๑)

ก.

จ.

ข.
ค.

ฉ.

ง.

ก.

ข.
ค.
ง.

หมายเหตุ

ก. – บานพับปด-เปดชองใสบัตรเลือกตั้ง
ข. – ชองใสบัตรเลือกตั้ง
ค. – กุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ
ง. – วัตถุโปรงใส
จ. – ชองสําหรับใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ
ฉ. – หูสําหรับยกหีบบัตรเลือกตั้ง

D:/พิมญาดา/2550/ฝาย 4/ระเบียบการเลือกตั้งประชามติ/แกไขวันที่ 20 มิ.ย. 50

จ.
ฉ.

แบบหีบบัตรเลือกตั้ง
(แบบที่ ๒)

ก.

ข.
ค.

หมายเหตุ

ก. – ชองใสบัตรเลือกตั้ง
ข. – กุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ
ค. – วัตถุโปรงใส
ง. – หูสําหรับยกหีบบัตรเลือกตั้ง
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ง.

แบบหีบบัตรเลือกตั้ง
(แบบที่ ๓)

ก.
ข.
ง.
ค.

หมายเหตุ

ก. – ชองใสบัตรเลือกตั้ง
ข. – กุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ
ค. – วัตถุโปรงใส
ง. – หูสําหรับยกหีบบัตรเลือกตั้ง
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แบบหีบบัตรเลือกตั้ง
(แบบที่ ๔)

ข.
ก.

ค.

ข.

หมายเหตุ

ก. – ชองใสบัตรเลือกตั้ง
ข. – กุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ
ค. – วัตถุโปรงใส
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ตัวอยางแผนผังที่เลือกตั้ง
การจัดแผนผังที่เลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง 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
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๖. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ฝายตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและรับการแสดงตน
๗. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ผูมีหนาที่
จายบัตรเลือกตั้ง
๘. ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง
๙. ปายปดประกาศ
๑๐. ปายบอกที่เลือกตั้ง
๑๑. ฝาผนังหรือวัสดุอยางอื่น
๑๒. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ผูมีหนาที่จัด
ระเบียบและรักษาความสงบเรียบรอย

ส.ส. ๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งทีแ่ ตละจังหวัดจะพึงมี
และจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด
-------------------ดว ยมี พ ระราชกฤษฎี ก าให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ในวั นที่ ...... เดื อ น
................... พ.ศ. ....
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกั บ มติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. .... และประกาศสํานัก
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรแยกเปนกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ตางๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ .. เดือน........... พ.ศ. .... ลงวันที่ .. เดือน.......... พ.ศ. ....
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. ราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ .. เดือน........... พ.ศ. .... มีจํานวน................... คน
๒. จํานวนราษฎรโดยเฉลี่ย ....…………………. คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคน
๓. จํานวนสมาชิสภาผูแทนราษฎรและเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งที่แตละจังหวัดจะพึง
มีและจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด
ลําดับ
ที่

จังหวัด

จํานวน เขต
จํานวน ส.ส.
เขต เลือกตั้ง
ทั้งจังหวัด
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/ส

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง กําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน
-------------------ด ว ยมี พ ระราชกฤษฎี ก าให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ในวั นที่ ...... เดื อ น
................... พ.ศ. ....
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกั บ มติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ .. /.... เมื่อวันที่ ... เดือน........... พ.ศ. ..... และประกาศสํานัก
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรแยกเปนกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ตางๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ .. เดือน ........ พ.ศ. .... ลงวันที่ .. เดือน ........ พ.ศ. ....
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. ราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่.. เดือน.......... พ.ศ. .... มีจํานวน....................... คน
๒. จํานวนราษฎรโดยเฉลี่ย............................. คน ตอกลุมจังหวัดหนึ่งกลุม
๓. เขตเลือกตัง้ สําหรับการเลือกตั้งแบบสัดสวน
กลุม
จังหวัด

เขต
เลือกตั้งที่

จํานวน ส.ส.
ในเขตเลือกตั้ง

จํานวนราษฎรของ
แตละเขตเลือกตั้ง

จังหวัดที่ประกอบ
เปนเขตเลือกตั้ง

รวม
ทั้งสิ้น
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ..................... พ.ศ. ....

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

ส.ส. ๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด .....................
เรื่อง กําหนดหนวยเลือกตัง้ และที่เลือกตัง้
-------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ............... จึงประกาศกําหนดหนวย
เลือกตั้งและที่เลือกตั้งในทองที่ตําบล/เทศบาล ..................................... อําเภอ..............................................
จังหวัด..................................... ไวดังนี้
๑. หนวยเลือกตัง้ ที่ ๑ ไดแก หมูที่... ตําบล/เทศบาล ...................... อําเภอ........................
หรือบานเลขที่ ......... ถึงบานเลขที่ ........ ตรอก/ซอย ................. ถนน.......................
ตําบล/เทศบาล ........................... อําเภอ ......................................
ที่เลือกตั้ง ไดแก ...............................................................................................................
๒. หนวยเลือกตัง้ ที่ ๒ ไดแก หมูที่... ตําบล/เทศบาล ...................... อําเภอ........................
หรือบานเลขที่ ......... ถึงบานเลขที่ ........ ตรอก/ซอย ................. ถนน.......................
ตําบล/เทศบาล ........................... อําเภอ ......................................
ที่เลือกตั้ง ไดแก ...............................................................................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ..........................................
(.........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...
จังหวัด ..............................

ส.ส. ๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด .....................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
-------------------ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่.... จังหวัด ..............................
ลงวันที่ ... เดือน ............. พ.ศ. .... ไดกําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตตําบล/เทศบาล.............
อําเภอ .................... ของเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ........................................ ไวแลว นั้น
บัดนี้ เห็นเปนการสมควรเปลี่ยนแปลงหนวยเลือกตั้งที่ ... และที่เลือกตั้ง จึงอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แหง พระราชบั ญ ญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งจึงประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งขึ้นใหม ดังนี้
ลําดับที่

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

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ..........................................
(.........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...
จังหวัด ..............................

ส.ส. ๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด .....................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งกรณีเหตุสดุ วิสัย
-------------------ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่... จังหวัด..............................
ลงวันที่ ... เดือน............ พ.ศ. ....ไดกําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตตําบล/เทศบาล...............
อําเภอ .................... ของเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ........................................ ไวแลว นั้น
บัดนี้ เห็นเปนการสมควรเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งใหม ฉะนั้นอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุ ฒิส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ งจึง
ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งดังตอไปนี้
หนวยเลือกตัง้ ที่
(ระบุเลขลําดับ
ของหนวยเลือกตั้ง)
ตําบล/เทศบาล .................

ที่เลือกตั้งเดิม

ที่เลือกตั้งใหม

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

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ..........................................
(.........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...
จังหวัด ..............................

ส.ส. ๕

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่....... จังหวัด........................
เรื่อง กําหนดที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํ าเขตเลื อกตั้ งที่ ...... จั งหวั ด
........................ จึงประกาศกําหนดสถานที่ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ดังนี้
๑. ที่เลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สําหรับผูมีสทิ ธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ..................
๒. ที่เลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ..................
๓. ที่เลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ..................
๔. ที่เลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ..................
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ............

(ลงชื่อ)....................................
(...................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่..........
จังหวัด...........................

ส.ส. ๕/ก

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด........................
เรื่อง กําหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.................. จึงประกาศ
กําหนดสถานที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตจังหวัด........................ไว ดังนี้
๑. ที่เลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานที่) ........
๒. ที่เลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานที่) ........
๓. ที่เลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานที่) ........
๔. ที่เลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานที่) ........
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ............

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

ส.ส. ๖

คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด.....................
ที่ ..../....
เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูด ําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตัง้
-------------------ดวยมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ ... เดือน................
พ.ศ. ....
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด................ จึงแตงตั้งใหผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ เปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
ประจํ า หน ว ยเลื อ กตั้ ง ของหน ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ . ....... หมู ที่ ... ตํ า บล/เทศบาล............... อํ า เภอ...............
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. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ไดแก .................................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. ....
สั่ง ณ วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....
(ลงชื่อ)
(……………………………………………………..)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที.่ ...........
จังหวัด .......................................
หมายเหตุ ผูแ ทนของพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง
๑. ผูแทนของพรรค....................... ไดแก...................................
๒. ผูแทนของพรรค....................... ไดแก...................................
ฯลฯ

ส.ส. ๗

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

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

วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....
เรื่อง ขอแตงตั้งผูแทนของพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณการลงคะแนนเลือกตั้ง
และการนับคะแนนเลือกตั้ง
เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด.......................
ดวย (ระบุชื่อพรรคการเมือง).................................. ไดสงสมาชิกพรรคเขาสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่........ จังหวัด..........................และ/หรือ
สงสมาชิกพรรคเขาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ดังนั้น ..........(ระบุชื่อพรรค
การเมือง) ................ จึงแตงตั้งบุคคลเปนตัวแทนของพรรค......................... ดังตอไปนี้
ตําบล/เทศบาล
...................

หนวยเลือกตัง้ ที่
..............
..............

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

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

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. ๘

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งที.่ ...จังหวัด...............
ที่ตั้ง......................................................

ที.่ .....................

วันที่ ....... เดือน................... พ.ศ. .....
เรื่อง การแตงตั้งเจาพนักงานผูดาํ เนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง
เรียน ...............................................................
สิ่งที่สงมาดวย คําสั่งแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง
ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด……………… พิจารณาเห็นวาทาน
มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงแตงตั้งใหทานเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งที่ ...
หมูที่..... ตําบล/เทศบาล..................... อําเภอ.................. เขตเลือกตั้งที่.... จังหวัด...................... ตามคําสั่ง
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) ..........................................
(...........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที.่ ....
จังหวัด..............................

ส.ส. ๙

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่....... จังหวัด........................
เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูด ําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
-------------------------อาศัยอํานาจตามความขอ ๓๗. แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํ าเขตเลื อกตั้ งที่ ....... จั งหวั ด
.....................จึงแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่
เลือกตั้งกลาง.............. (ชื่อสถานที่) .............. อําเภอ................. จังหวัด........................ ดังนี้
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) ...............................................

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ............
ประกาศ ณ วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ............

(ลงชื่อ)....................................
(...................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่..........
จังหวัด...........................
หมายเหตุ ผูแ ทนของพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง
๑. ผูแทนของพรรค....................... ไดแก...................................
๒. ผูแทนของพรรค....................... ไดแก...................................
ฯลฯ

ส.ส. ๙/ก

คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด........................
ที่............./...................
เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูด ําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ชุดที่ .......
-------------------------อาศัยอํานาจตามความขอ ๓๘ แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตจั งหวั ด ณ สถานที่ เลื อกตั้ งกลาง.............. (ชื่ อสถานที่ ) .............. อํ าเภอ................. จั ง หวั ด
........................ 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 ..................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ............
ประกาศ ณ วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ............

(ลงชื่อ)....................................
(...................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด...........................
หมายเหตุ

๑. คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ๑ ฉบับตอการแตงตั้งคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตจังหวัด ๑ ชุด
๒. การรับผิดชอบตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อฯ หรือเปนจังหวัด หรือกลุมจังหวัด หรือตามความเหมาะสมของ
แตละจังหวัด

ส.ส. ๑๐

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ......
จังหวัด.......................................
เรื่อง บัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
-----------------------------------

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)..........................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ......
จังหวัด .................................................

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

ส.ส. ๑๐/ก

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงหวัด.......................................
เรื่อง บัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกเขตจังหวัด
-----------------------------------

สําหรับผูมีสิทธิเลือกตัง้ ที่มีชื่อในทะเบียนรายชื่อผูมสี ิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ประสงคจะลงคะแนนในจังหวัด................................................
สถานที่เลือกตั้งกลางของจังหวัด................................................

(ใบแรก)

ส.ส. ๑๐/ก

ลําดับที่

เขตเลือกตั้ง

*หมายเหตุ

รหัสเขตเลือกตั้ง

เลขหมายประจําตัว
ประชาชน

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

หลักฐานที่ใชในการลงคะแนน
ลายมือชื่อหรือ
เลขหมายของบัตร สถานที่ออกบัตร
ลายพิมพนิ้วมือ

หมายเหตุ

๑. เขตเลือกตั้ง หมายถึง เขตเลือกตั้งที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
๒. เรียงตามชื่อตัว - ชื่อสกุล

ใบตอ

ส.ส. ๑๐/ก

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

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

(ดานหนา)

ส.ส. ๑๑

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่.............จังหวัด........................
เรียน

เจาบาน.............................................................................................................
..........................................................................................................................

วัน................เดือน.............................พ.ศ. ...........เปนวันเลือกตั้ง
...............................................................................................................................................................
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคราวนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานทุกคนมีหนาที่
ไปใชสิทธิเลือกตั้ง หากไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได โปรดแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น (เทศบาล) ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมอาจ
แจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งยอมเสียสิทธิทางการเมืองตามที่กฎหมายกําหนด จึงขอไดโปรด
ดําเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบบัญ ชี ร ายชื่ อผูมีสิท ธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งวา มีชื่อของทา นหรื อไม
ถ า ไม มี ห รื อ ไม ถู ก ต อ งโปรดติ ด ต อ นายทะเบี ย นอํ า เภอ ณ ที่ ว า การอํ า เภอหรื อ นายทะเบี ย นท อ งถิ่ น
ณ สํานักงานเทศบาล ภายในวันที่...........เดือน............................พ.ศ. ........
๒. ขอเชิ ญทานและผูมีสิท ธิเลื อกตั้งในบ านของทา นทุกคนไปลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง
......................................หนวยเลือกตั้งที่.............ตําบล/ เทศบาล...........................อําเภอ.......................
จังหวัด..............................ในวันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ......ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง
๑๕.๐๐ น.
๓. ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานมีดังนี้
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.

ชื่อตัว-ชื่อสกุล
.......................................
.......................................
.......................................

ลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
............................
............................
............................

สํานักทะเบียน ....................................... ทําการแทน
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ .......
จังหวัด ...............................................

ส.ส. ๑๑
(ดานหลัง)
กรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได สามารถ
แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ภายใน ๗ วันกอน
วันเลือกตั้งหรือภายใน ๗ วันนับแตวันเลือกตั้ง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมไดแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งผูนั้น
ยอมเสียสิทธิ ๓ ประการ ดังนี้
๑. สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
๒. สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และสิ ท ธิ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ เข า รั บ การสรรหาเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
๓. สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองที่
การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไปใชสิทธิเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(มาตรา ๒๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐)

ส.ส. ๑๒
แบบคํารองขอเพิ่มชือ่ /ถอนชื่อในบัญชีรายชือ่ ผูมีสทิ ธิเลือกตัง้
เลขที่............./.................

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

ขาพเจา .................................................. เลขประจําตัวประชาชน .................................
อยูบานเลขที่........หมูที่..........ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................................
ตําบล/เทศบาล..................................อําเภอ...................................จังหวัด..................................มีความ
ประสงคขอใหนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทอถิ่นดําเนินการเกี่ยวกับรายการผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งที่........ตําบล/เทศบาล.......................................อําเภอ.........................
เขตเลือกตั้งที่ ..........จังหวัด............................................. ดังนี้
ขาพเจา
บุคคลอื่นตอไปในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
๑. ขอเพิ่มชื่อ
๑.๑ ................................................ เลขประจําตัวประชาชน........................................
๑.๒ ............................................... เลขประจําตัวประชาชน........................................
๑.๓ ............................................... เลขประจําตัวประชาชน........................................
ขาพเจา
บุคคลอื่นตอไปในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
๒. ขอถอนชื่อ
๒.๑ ................................................ เลขประจําตัวประชาชน........................................
๒.๒ ............................................... เลขประจําตัวประชาชน........................................
๒.๓ ............................................... เลขประจําตัวประชาชน........................................
๓. เรื่องอื่น ๆ (ระบุ) .........................................................................................................
ของตนเอง โดยมีหลักฐาน ดังนี้
ขาพเจาดําเนินการในฐานะ เจาบาน ผูมีสวนไดเสีย
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................................... ออกให ณ .........................
วันที่....................
(๒) ...................................................................................................................................................................
(๓) ...................................................................................................................................................................

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

ความเห็นเจาหนาที่
..................................................................................
..................................................................................

คําสั่ง
..................................................................................
..................................................................................

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

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

ส.ส. ๑๓

ทะเบียนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ประเภทการเลือกตั้ง ..........................
ตําบล/เทศบาล ................................ อําเภอ................................... จังหวัด ...............................

เลข
ลําดับ
ประจําตัว
ที่
ประชาชน

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

อายุ

ภูมิลําเนา
ปจจุบัน

คําพิพากษา/คําวินิจฉัยสั่งการ
วันที่พนการ
ความผิดที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

กระทํา

ระยะเวลาที่ ถูกเพิกถอน
วันเดือนป
สิทธิ
ถูกเพิกถอน

ส.ส. ๑๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ .......
จังหวัด ..................................
เรื่อง การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
-------------------ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด ...............ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วามีบุคคลซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐) ของเขตเลือกตั้งที่ ....
จังหวัด .......................... นี้ ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้
ลําดับ
ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

อายุ

ภูมิลําเนาปจจุบัน

วันที่พนจากการ
ถูกเพิกถอนสิทธิ

บุคคลดังกลาวขางตนจึงหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่.........เดือน............... พ.ศ..........
(ลงชื่อ)........................................
(.......................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ....
จังหวัด.......................................

ส.ส. ๑๕

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
-------------------ด ว ยได มี พ ระราชกฤษฎี ก าให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเป น การทั่ ว ไป
ในวันที่................................. ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว า ดว ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ งสมาชิ กวุฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกําหนดวันที่พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรแบบสัดสวนและวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) พรรคการเมืองใดประสงคสงสมาชิกพรรคสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบสัดสวน ใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก
หัวหนาพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน พรอมดวย
(๑.๑) หนังสือแสดงความยินยอมของผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคน
(๑.๒) เงินคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละหาพันบาท
(๑.๓) รู ป ถ า ยหน า ตรงไม ส วมหมวกขนาดกว า งประมาณ ๘.๕ เซนติ เ มตร ยาว
ประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนคนละ ...... รูป
รวมทั้ ง หลั ก ฐานประกอบการยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตั้ ง แต
วันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ระหวาง ................ น.
ถึง .................. น. ณ ............................................. เลขที่ ............. ถนน ...............................................
ตําบล/เทศบาล.............................อําเภอ...........................จังหวัด...............................................
(๑.๔) เอกสารที่ แสดงใหเห็นวาไดพิจารณาสงบัญ ชีร ายชื่ อตามมาตรา ๙๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๒) ผูใดจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ใหยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งดวยตนเองพรอมทั้ง
(๒.๑) หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง
(๒.๒) คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละหาพันบาท
(๒.๓) รู ป ถ า ยหน า ตรงไม ส วมหมวกขนาดกว า งประมาณ ๘.๕ เซนติ เ มตร ยาว
ประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร คนละ ........... รูป
รวมทั้ ง หลั ก ฐานประกอบการยื่น ใบสมั ค รต อ ผูอํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า เขต
เลือกตั้งนั้น 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
ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๔.๑) หลักฐานซึ่งแสดงวามีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวา ..... ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๔.๒) หลักฐานซึ่งแสดงวาเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(๔.๓) หลั กฐานซึ่งแสดงวาเคยศึกษาในสถานศึก ษาที่ตั้งอยูใ นจังหวัด ที่สมัครรับ
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/ก

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแทนตําแหนงทีว่ าง
-------------------ดวยไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางในวันที่ ........................................ของเขตเลือกตั้งที่ ......... จังหวัด ......... ฉะนั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกําหนดวันรับสมัค ร
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง แทนตํ า แหน ง ที่ ว า ง ตั้ ง แต วั น ที่ ..... เดื อ น
...................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. .... ระหวาง .................. น. ถึง ................. น.
ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด
ผูใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งแทนตําแหนง
ที่ว า งดั งกลา ว ให ยื่ นใบสมั ค รรั บ เลื อกตั้ งด วยตนเองพรอมทั้ง หนังสื อ รั บรองของหัว หนา พรรคการเมือ ง
คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละหาพันบาท รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาดกวางประมาณ ๘.๕
เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนคนละ ......... รูป รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบ
สมัครรับรองความถูกตองตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนั้น ดังนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตร
ประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถ
แสดงตนได
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) ใบรับรองแพทย
(๔) หลักฐานเพิ่มเติมอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๔.๑) หลักฐานซึ่งแสดงวามีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๔.๒) หลักฐานซึ่งแสดงวาเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(๔.๓) หลั กฐานซึ่งแสดงวาเคยศึกษาในสถานศึก ษาที่ตั้งอยูใ นจังหวัด ที่สมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา
(๔.๔) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัด
ที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป

-๒-

ส.ส. ๑๕/ก

อนึ่ง บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีสิท ธิสมัครรั บ
เลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใดเพียงพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ไดเพียงเขตเดียว
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. .........

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

ส.ส. ๑๖

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ .......
จังหวัด ........................
เรื่อง กําหนดสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
-------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่..... เดือน .......................
พ.ศ. .... นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๖ แห งพระราชบัญ ญั ติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ............................ จึงกําหนดใหใช ................................... เปนสถานที่สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ............................
ดัง นั้ น ผู ใ ดประสงค จ ะสมั ค รรับ เลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหนําหลักฐานเอกสารที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดมายื่นตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งดวยตนเองภายในระยะเวลาและสถานที่กําหนด
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน .......................... พ.ศ. .....

(ลงชื่อ) ..........................................
(.........................................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...
จังหวัด ..............................

ส.ส. ๑๗

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง
------------------ใบสมัครเลขที่ ...................... (สําหรับเจาหนาที่กรอก)
ขาพเจา
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ .........................................
สัญชาติ ......................................
(๒) หมายเลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

รูปถายหรือรูปภาพ
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

-

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

ส.ส. ๑๗
(ใบตอ)
(๑๒) คุณสมบัติอื่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดอยางใดอยางหนึ่ง 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) เคยเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ป พ.ศ. ................. หรือสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ............................ หรือ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ป พ.ศ. ...................
(๑๕) อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................
ขาพเจาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ...................................................... โดยขอสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ................................ และขาพเจา
ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ต อ งห า มเป น ผู มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ
ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐

(ลงชื่อ) ............................................... ผูสมัคร
(..............................................)
ยื่น ณ วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. ....

(ใบทาย)

ส.ส. ๑๗

บันทึกการใหถอยคําของผูส มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เขียนที่ ......................................
วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .....
ขาพเจา ........................................................................... ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริงตอ
................................ ตําแหนง ...................................... ดังตอไปนี้
ถาม ทานใชหลักฐานใดบางมาใชประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ตอบ ขาพเจาไดนําหลักฐานที่ขาพเจาไดรับรองแลวประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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
คําสั่งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ไดสอบสวนแลว
ใหรับใบสมัคร
ไมใหรับใบสมัครเพราะ ...............................
....................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................
(.............................................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ..............
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. .....

ส.ส. ๑๗/ก
หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง

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

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

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ..............................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน ........................................... เปนสมาชิกพรรค ..........................................
ลําดับที่ ................ เมื่อวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ........ พรรคไดสงสมัครเขารับเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง ที่ .......... จั ง หวั ด ..................... สํ า หรั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ ..... เดือน ............................. พ.ศ. ........

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

หมายเหตุ กรณี ที่ หั ว หน า พรรคไม ไ ด ล งนามในหนั ง สื อ รั บ รองด ว ยตนเอง ผู ล งนามแทนจะต อ งเป น
กรรมการบริ ห ารพรรคที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป น หนั ง สื อ จากหั ว หน า พรรคการเมื อ งนั้ น ตามมาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และผูสมัครตองยื่นหนังสือ
มอบหมายนี้พรอมกับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

ส.ส. ๑๗/ข

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 ดังนี้ (ระบุอํานาจที่จะมอบหมายเปนขอๆ ใหชัดแจง)
๑. ..................................................................
๒. ..................................................................
ฯลฯ
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจา ............................................. จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ตอหนาพยาน
(ลงชื่อหัวหนาพรรคการเมือง) .............................................
(.........................................)
(ลงชื่อผูรับมอบหมาย)
.............................................
(.........................................)
(ลงชื่อชื่อพยาน)
.............................................
(.........................................)
.............................................
(ลงชื่อชื่อพยาน)
(.........................................)
(ลงชื่อชื่อพยาน)
.............................................
(.........................................)

หมายเหตุ ผูรับมอบหมายใหทําแทนหัวหนาพรรคการเมือง จะตองเปนกรรมการบริหารพรรคที่กําหนดตาม
มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

ส.ส. ๑๗/ค

บัญชีรายชื่อผูส มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบสัดสวนของพรรค ..................................
-------------------เลขที่ .................. (สําหรับเจาหนาที่กรอก)
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................. หัวหนาพรรค .............. หรือเปน
ผูรับมอบจากหัวหนาพรรค .............................. มีที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรคอยู ณ บานเลขที่ ...........
หมูที่ ....... ซอย ................. ถนน ............................................ ตําบล/เทศบาล ..................................
อําเภอ ............................. จังหวัด ......................... โทรศัพท ...................... และเปนพรรคการเมืองที่นาย
ทะเบียนไดจดแจงไวในทะเบียนพรรคการเมืองแลว ขอยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรแบบสัดสวนของพรรค ......................... จํานวน ............. กลุมจังหวัด จํานวน ............. คน มี
รายชื่อเรียงตามลําดับ ดังนี้
กลุมจังหวัดที่ ๑ (๑. จังหวัด .................... ๒. จังหวัด .................... ฯลฯ)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-ชื่อสกุล

ที่อยูตามทะเบียนบาน

-๒-

ส.ส. ๑๗/ค

กลุมจังหวัดที่ ๒ (๑. จังหวัด .................... ๒. จังหวัด .................... ฯลฯ)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-ชื่อสกุล

ที่อยูตามทะเบียนบาน

ฯลฯ
ขาพเจาขอรับรองวาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนดังกลาวเปน
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิ
สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และการ
คัดเลือกไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับของพรรคการเมือง

ยื่น ณ วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
(ลงชื่อ) ......................................
(....................................)
หัวหนาพรรค .....................................

ส.ส. ๑๗/ง

หนังสือยินยอมใหเสนอชือ่ สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน

------------------ใบแสดงความยินยอมเลขที่ ............ (สําหรับเจาหนาที่กรอก)
ขาพเจา
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ...............................................
สัญชาติ ........................................................................
(๒) เลขหมายประจําตัวประชาชน
รูปถายหรือรูปภาพ
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ
(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) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. .................... หรือสมาชิกวุฒิสภา ป พ.ศ. ...................
หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ป พ.ศ. ...............
(๑๔) อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกตั้ง ..........................................................
โดยหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ข า พเจ า ยิ น ยอมให พ รรค .................... เสนอชื่ อ ข า พเจ า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของพรรค ............................ และขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิสมัครรับ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร โดยมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มเป น ผู มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงชื่อ) ............................................... ผูสมัคร
(..............................................)
ยื่น ณ วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. ....

ส.ส. ๑๘

ใบรับใบสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
------------------ใบรับลําดับที่ ..............................

เลมที่ .............................................

ไดรับสมัค รรั บเลือกตั้ งเปนสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรของ .......................................
ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ..............
จังหวัด ........................ และหนังสือรับรองของหัวหนาพรรค ................................. คาธรรมเนียมการสมัคร
เปนเงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียรเช็ค ธนาคาร ........................................ สาขา ...............................
เลขที่ ............................... จํานวน ........................... บาท (....................................................................)
พรอมทั้งรูปถาย จํานวนคนละ ........ รูป ตลอดจนหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครแลว เมื่อวันที่ ....
เดือน ................................ พ.ศ. ..... เวลา ............... น.

(ลงชื่อ) ...............................................
(................................................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด .................................

ส.ส. ๑๘/ส

ใบรับใบสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
------------------ใบรับลําดับที่ ..............................

เลมที่ .............................................

ไดรั บเอกสารการสมัค รรั บเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสั ดส ว นของพรรค
........................................ จํานวน ............. เขตเลือกตั้ง จํานวน .......... คน และหนังสือยินยอมของ
ผู ส มั ค รทุ ก คน ค า ธรรมเนี ย มการสมั ค รเป น เงิ น สดหรื อ ตั๋ ว แลกเงิ น หรื อ แคชเชี ย ร เ ช็ ค ธนาคาร
.......................................... สาขา .................................. เลขที่ ..................................... จํานวน
.................... บาท (...........................................................) พรอมทั้งรูปถาย จํานวนคนละ ......... รูป
ตลอดจนหลั ก ฐานประกอบการยื่ น ใบสมั ค รแล ว เมื่ อ วั น ที่ .... เดื อ น ............... พ.ศ. ..... เวลา
......................... น.

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

ส.ส. ๑๙

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

ที่ ...............................

วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ......
เรื่อง แจงการไมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
เรียน ....................................................
ตามที่ทานไดยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ...... เดือน .......................... พ.ศ. ...... นั้น
บัดนี้ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ
และสอบสวนการสมัครรับเลือกตั้งของทานแลว ปรากฏวาทานเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
เนื่ อ งจาก .........................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ................................................
(................................................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด .................................

ส.ส. ๑๙/ส

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

ที่ ...............................

วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ......
เรื่อง แจงการไมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
เรียน หัวหนาพรรค ...............................
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวน (ส.ส. ๒๒/ส๒)
ตามที่ พ รรค ............................................... ได ยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน ............. กลุมจังหวัด จํานวน ............... คน เมื่อวันที่ ....
เดือน ................. พ.ศ. ...... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และลักษณะ
ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนของพรรค ........................... ทุกคนแลวปรากฏวา
ผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ....... คน ดังนี้
๑. .............ระบุชื่อ................ (กลุมจังหวัดที่ ...) เนื่องจาก ....................................
๒. .............ระบุชื่อ................ (กลุมจังหวัดที่ ...) เนื่องจาก ....................................
๓. .............ระบุชื่อ................ (กลุมจังหวัดที่ ...) เนื่องจาก ....................................
ฯลฯ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

ส.ส. ๒๐

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ..................
เรื่อง เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
-------------------ตามประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด .....................
เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ... เดือน ................
พ.ศ. .... ไดประกาศรับสมัคร (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ......................................................... เปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สังกัดพรรค ............................... หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ...........
เขตเลือกตั้งที่ .................. จังหวัด ....................... นั้น
ดวยศาลฎีกาไดมีคําสั่งเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ (นาย/
นาง/นางสาว/ยศ) ................................................. สังกัดพรรค ........................ หมายเลขประจําตัว
ผูสมัคร ........... เขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ....................... รายละเอียดตามสําเนาคําสั่งศาลฎีกาคดี
หมายเลขดําที่ .........../............ คดีหมายเลขแดงที่ .........../............ วันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ. .....
ดังนั้น จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และหากปรากฏวามีบัตรเลือกตั้งใดที่ทําเครื่องหมาย
กากบาทในชองหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งรายดังกลาวใหถือวาเปนบัตรเสีย
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. .....

(ลงชื่อ) ................................................
(................................................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด .................................

ส.ส. ๒๐/ส

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน
-------------------ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวนของพรรค .............................. ลงวันที่ ... เดือน ................ พ.ศ. .... ไดประกาศรับ
สมัคร (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................................................ เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ของกลุมจังหวัดที่ .......... นั้น
ด ว ยศาลฎี ก าได มี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบ
สัดสวนของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................................. สังกัดพรรค ..................................
กลุมจังหวัดที่ ......... รายละเอียดตามสําเนาคําสั่งศาลฎีกาคดีหมายเลขดําที่............./.......... คดีหมายเลข
แดงที่ .........../............ วันที่ ...... เดือน .................... พ.ศ. .....
ดังนั้น จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. .....

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

ส.ส. ๒๑

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ....
จังหวัด ...............

ที่ .............................

วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. .....
เรื่อง รายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ...............
กราบเรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............... ไดดําเนินการ
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตวันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่.....
เดือน ....................... พ.ศ. ..... นั้น
วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... มีผูสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน ....... คน ดังนี้
(๑) ไดรับสมัครไว ............ คน มีรายชื่อดังนี้
ชื่อผูสมัครรับเลือกตัง้

เลขประจําตัว
ประชาชน

สังกัดพรรค

หมายเลข
ประจําตัวผูสมัคร

หมายเหตุ

รวม .......... คน
(๒) ไมรับสมัครไว ............. คน มีรายชื่อดังนี้
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/ก

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ....
จังหวัด ...............

ที่ .............................

วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. .....
เรื่อง รายงานสรุปผลการรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ...............
กราบเรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............... ไดดําเนินการ
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตวันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่.....
เดือน ....................... พ.ศ. ..... นั้น
บัดนี้ ไดสิ้นสุดการรับสมัครแลว มีผูสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน ....... คน ดังนี้
(๑) ไดรับสมัครไว ............ คน มีรายชื่อดังนี้
ชื่อผูสมัครรับเลือกตัง้

เลขประจําตัว
ประชาชน

สังกัดพรรค

หมายเลข
ประจําตัวผูสมัคร

หมายเหตุ

รวม .......... คน
(๒) ไมรับสมัครไว ............. คน มีรายชื่อดังนี้
๑. .................................................. พรรค .....................
๒. .................................................. พรรค .....................
๓. .................................................. พรรค .....................
๔. .................................................. พรรค .....................
ฯลฯ
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง
(ลงชื่อ) ........................................
(......................................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด .......................

ส.ส. ๒๒

ประกาศผูอ ํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ ที่ ...... จังหวัด ....................
เรื่อง การรับสมัครเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
-------------------ดวย ................................................................... อายุ ........ ป อยูบานเลขที่ ................
ตรอก/ซอย .................. ถนน ................... หมูที่ ..... ตําบล/เทศบาล .................... อําเภอ .................
จั ง หวั ด ................................ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรค ........................ ได ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ................................
บัดนี้ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ
ของผูสมัครและสอบสวนแลวเห็นวา .............................................................. เปนผูมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๗ แห ง พระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว า ดว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่สังกัด และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่ใชลงคะแนน ดังนี้

(ชื่อ) ...........................................…
สังกัดพรรค .....................................
หมายเลขประจําตัวผูสมัคร
(เลขอารบิค)
..................................................

รูปถายหรือรูปภาพ
ขนาด ๘.๕x๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. .....
(ลงชื่อ).........................................
(........................................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด .................................

ส.ส. ๒๒/๓

ประกาศผูอ ํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ ที่ ...... จังหวัด ....................
เรื่อง การรับสมัครเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
(เพิ่มเติม)
-------------------ดวย ................................................................... อายุ ........ ป อยูบานเลขที่ ................
ตรอก/ซอย .................. ถนน ................... หมูที่ ..... ตําบล/เทศบาล .................... อําเภอ................. จังหวัด
................................ ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค .............................. ไดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ................................
บัดนี้ ศาลฎีกาไดมีคําสั่งคดีหมายเลขดําที่......./.......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../..........
วั น ที่ .... เดื อ น .................. พ.ศ. ..... แจ ง ผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า เขตเลื อ กตั้ ง ให รั บ สมั ค ร
.............................................................. เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่
................... จังหวัด ....................
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐ ธรรมนู ญ ว า ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิ กวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่สังกัด และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่ใชลงคะแนน
ดังนี้

(ชื่อ) ...........................................…
สังกัดพรรค .....................................
หมายเลขประจําตัวผูสมัคร
(เลขอารบิค)
..................................................
รูปถายหรือรูปภาพ
ขนาด ๘.๕x๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. .....
(ลงชื่อ).........................................
(........................................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด .................................

ส.ส. ๒๒/ส๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชือ่ สมัครรับเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน
-------------------ตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได กํ า หนดให หั ว หน า พรรคการเมื อ งยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู สมัค รรับเลื อกตั้ ง สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎรแบบสัด ส วนต อ คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ตั้งแตวั นที่ ....
เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวแลว
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อ
พรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ดังนี้
หมายเลขประจําพรรคการเมือง

ชื่อพรรคการเมือง

ฯลฯ

ฯลฯ

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

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

ส.ส. ๒๒/ส๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
-------------------ตามที่พรรค............................... ไดยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนของพรรคการเมืองนี้แลว
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน .......... กลุมจังหวัด จํานวน .......... คน
ตามลําดับ ดังนี้
กลุมจังหวัดที่ ๑ (๑. จังหวัด .................... ๒. จังหวัด .................... ฯลฯ)
ลําดับที่
ชื่อตัว-ชื่อสกุล
ที่อยูปจจุบัน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หมายเหตุ

ส.ส. ๒๒/ส๒
-๒–

กลุมจังหวัดที่ ๒ (๑. จังหวัด .................... ๒. จังหวัด .................... ฯลฯ)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

ที่อยูปจจุบัน

หมายเหตุ

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............
(ลงชื่อ) ............................................
(...........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ส.ส. ๒๒/ส๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
(เพิ่มเติม)
-------------------ตามที่พรรค............................... ไดยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของพรรค ...................... แลว นั้น
บัดนี้ คําสั่งศาลฎีกาไดมีคดีหมายเลขดําที่......./......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../..........
วันที่ .... เดือน .................. พ.ศ. ..... ให .............................................. เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรและการได มาซึ่ ง สมาชิ กวุ ฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศให ......................................................... เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
เพิ่มเติมในกลุมจังหวัดที่ ......
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............
(ลงชื่อ) ............................................
(...........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ปายสําหรับปดชองใสบตั รเลือกตั้ง

ส.ส. ๒๓

หนวยเลือกตัง้ ที่ .......หมูที่ .....ตําบล/เทศบาล ............... อําเภอ .........................
เขตเลือกตั้งที่ ........ 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. ๒๔

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ....................
หมูที่ ......... ตําบล/เทศบาล ......................... อําเภอ ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ..................
เรื่อง จํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน

-------------------ตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ....... จั ง หวั ด ............ ได ม อบบั ต รเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหแกคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งที่ ......... หมูที่ ....... ตําบล/เทศบาล .................... อําเภอ ...................... เขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด
....................... ดังนี้
ประเภทของบัตรเลือกตั้ง

จํานวน

๑. แบบแบงเขตเลือกตั้ง

.................... บัตร

๒. แบบสัดสวน

.................... บัตร

หมายเหตุ

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) .................................. ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง
(....................................)
(....................................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(....................................)

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

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

หมายเหตุ ส.ส. ๒๔ จัดทําจํานวน ๓ ชุด
๑. ปดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด
๓. เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ส. ๒๔/ก

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ชุดที่....... จังหวัด........................
เรื่อง จํานวนบัตรเลือกตั้ง
--------------------------

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด............................ ไดมอบบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
ใหแกคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ชุดที่.......... สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขต
จังหวัด......... (ชื่อสถานที่)....... ดังนี้
ประเภทของบัตรเลือกตัง้

จํานวน/เลม

๑. แบบแบงเขตเลือกตั้ง

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

๒. แบบสัดสวน

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

หมายเหตุ

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. ๒๕

รายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง
-------------------------เขียนที่ ....................................
................................................
วันที่ .....................................................................
หนวยเลือกตั้งที่ .......... หมูที่ ........ ตําบล/เทศบาล ...................... อําเภอ ................ เขตเลือกตั้ง
ที่ ..........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
-๒๒. บันทึกเหตุการณ
๒.๑ กอนการลงคะแนน ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
๒.๒ ระหวางการลงคะแนน ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

-๓–

ส.ส. ๒๕

๒.๓ ภายหลังการลงคะแนน ............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
๓. บันทึกคําวินิจฉัยกรณีมีการทักทวงการแสดงตนใชสิทธิเลือกตั้ง
ผูแสดงตนใชสิทธิเลือกตั้งไมใชเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

-๔–

ส.ส. ๒๕

๔. บันทึกเหตุการณระหวางการนับคะแนน
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(........................................................................................)
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(................................................................................)

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

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

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

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

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

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

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

แบบคํารองและบันทึกถอยคําของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ยืนยันวาตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนเลือกตั้ง
-----------------

ส.ส. ๒๕

เขียนที่ .................................
..............................................
วันที่ .........................................................
วันนี้เวลา................................ ขาพเจานาย/นางสาว/นาง .......................................................................
อยู บ า นเลขที่ .............. หมู ที่ ......... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ................................... ตํ า บล
.........................................อําเภอ .................................... จังหวัด .............................. ไดแจงตอคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งที่ .................... ตําบล/เทศบาล ......................... อําเภอ .......................... เขตเลือกตั้งที่ .................
จั ง หวั ด .............................. ว า ข า พเจ า เปน ผูมี สิท ธิเ ลือ กตั้ ง ในหน ว ยเลื อกตั้ง นี้ คณะกรรมการประจํา หน ว ยเลื อกตั้ ง
ไดตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิเ ลือกตั้งแลวไมปรากฏชื่อของขา พเจาและไดแจงตอขาพเจาวา “ไมมีสิทธิลงคะแนน”
แตขาพเจาไดยืนยันวาขาพเจามีสิทธิที่จะลงคะแนนได เพราะ............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
พรอมดวยนี้ขาพเจาไดยื่นหลักฐาน ดังนี้ ..................................................................................................................................
เพื่อใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งใชประกอบการวินิจฉัยชี้ขาด
ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ) ................................. ผูยื่นคํารองและใหถอยคํา
(..................................)
(ลงชื่อ) ................................. ผูบันทึก
(..................................)
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ........ หมูที่ ....... ตําบล/เทศบาล ...............................................
อําเภอ .................... เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ......................... ไดพิจารณาบันทึกถอยคําและตรวจสอบหลักฐานแลว
วินิจฉัยชี้ขาด
ให

ไมให นาย/นางสาว/นาง ....................................... ลงคะแนนเลือกตั้งและไดแจงคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวให

นาย/นางสาว/นาง ........................................... ทราบดวยแลว
(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(......................................................................................)
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(...................................................................)

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

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

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

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

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

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

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

ส.ส. ๒๖

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ....................
หมูที่ ...... ตําบล/เทศบาล ......................... อําเภอ ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ..................
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง
-------------------------ตามที่หนวยเลือกตั้งที่ ....... หมูที่ ...... ตําบล/เทศบาล .................. อําเภอ ............ เขตเลือกตั้งที่ ........
จั ง หวั ด ........................ ได เ ป ด การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ตั้ ง แต เ วลา ๐๘.๐๐ น. ของวั น นี้
เปนตนมาแลว นั้น
บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
การเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้ง

รายการ

การเลือกตั้ง
แบบสัดสวน

๑. จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับมา

.............................. บัตร

.............................. บัตร

๒. มีผูมาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง
และลงคะแนน

.............................. คน

.............................. คน

๓. บัตรเลือกตั้งเหลือ

.............................. บัตร

.............................. บัตร

หมาย
เหตุ

ประกาศ ณ วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(......................................................................................)
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(...................................................................)

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ ส.ส. ๒๖ จัดทําจํานวน ๓ ชุด
๑. ปดประกาศไวที่เลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด
๓. เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ส. ๒๖/ก

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดชุดที่ ........... จังหวัด........................
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน
-------------------------ตามที่ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดชุดที่............... จังหวัด........................ ไดเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่........... เดือน............................. พ.ศ. ................ นั้น
บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
รายการ

การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง

การเลือกตั้งแบบสัดสวน

๑. จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับมา

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

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

๒. มีผูมาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง
และมาลงคะแนน

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

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

๓. บัตรเลือกตั้งเหลือ

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

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

หมายเหตุ

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. ๒๗

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .........................
เรื่อง แตงตั้งบุคคลรับแจงเหตุไมไปใชสทิ ธิเลือกตั้ง
-------------------ดวยไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ..... เดือน
............... พ.ศ. .... ซึ่งตามมาตรา ๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหบุคคลมีหนาที่ไปใช
สิทธิเลือกตั้ง หากปรากฏวาไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ได ยอมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ
ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ................................ จึงประกาศแตงตั้ง
บุคคลรับแจงเหตุสําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
ลําดับ
ที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล
บุคคลรับแจงเหตุ

ตําแหนง

เขตทองที่
รับแจงเหตุ

สถานที่
รับแจงเหตุ

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

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

วิธีการ
แจงเหตุ

ส.ส. ๒๘
(ดานหนา)
หนังสือแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได (สวนที่ ๑)
เขียนที่..................................................
วันที่.........................................................................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................ เลขประจําตัวประชาชน.....................
อายุ................ป อยูบานเลขที่.........................หมูที่......................ตรอก/ซอย.................................................
ถนน.......................................................ตําบล/เทศบาล..................................อําเภอ...................................
เขตเลือกตั้งที่................ จังหวัด................................. ขอแจงวาขาพเจามีเหตุจาํ เปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ไดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วันที่..........................................เนื่องจาก
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
พรอมนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการแจงดวย คือ
๑. .............................................................
๒. .............................................................
๓. .............................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผูแจงเหตุ
(.........................................)
-----------------------------------------------------------------------*ตัดตามเสนนี้
(สวนที่๒)
(หนังสือตอบผลการพิจารณาการแจงเหตุ)
เรียน ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
รหัสไปรษณีย ..............

-----------------------------------------------------------------------(หมายเหตุ ผูแจงเหตุเปนผูจาหนาซองถึงตัวผูแจง)

ส.ส. ๒๘
(ดานหลัง)
บันทึกของบุคคลรับแจงเหตุ (สวนที่ ๑)
วันที่ .........................................................
ไดตรวจสอบแลวผูแจงมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งที่...................
ตํ า บล/เทศบาล......................อํ า เภอ.........................เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ............ จั ง หวั ด ........................
พิจารณาเหตุที่แจงแลว
มีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ

ไมมีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ

แจงใหผแู จงทราบ เมื่อวันที่........................................
(ลงชื่อ).........................................
(.........................................)
นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น......................
-----------------------------------------------------------------------*ตัดตามเสนนี้
(สวนที่๒)
(สําหรับบุคคลรับแจงเหตุ)
หนังสือแจงผลการพิจารณาการแจงเหตุ
วันที่...................................................................
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว .................................................... ผูมีชื่ออยูใ นบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งที่ ............ ตําบล/เทศบาล ............................... อําเภอ.........................
เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ........................ ไดแจงเหตุจําเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในวันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .......นั้น
ไดพิจารณาแลวเห็นวา

มีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ
ไมมีเหตุผลจําเปนเพียงพอ

จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ

(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น ........................

ส.ส. ๒๙

ประกาศนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น .....................................
จังหวัด.......................................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
หรือแจงเหตุไวแลวแตเหตุนั้นไมใชเหตุอนั สมควร
-------------------ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ........ เดือน ..................................
พ.ศ. .... นั้น
ปรากฏวาผูมีสิทธิเลือกตั้งของ อําเภอ/เทศบาล.......................................... ไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้งและมิไดแจงเหตุการไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือแจงเหตุแลวแตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร ดังนั้น นาย
ทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น จึงประกาศใหทราบวาบุคคลผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งดังกลาวเปนบุคคล
ที่เสียสิทธิตามมาตรา ๗๒ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดแก
ตําบล/หมูบาน

ลําดับ
ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

ที่อยู
(ตามบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง)

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

(ลงชื่อ) ................................................
...............................................
นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น ....................

ส.ส. ๓๐

แบบกรอกคะแนนเลือกตัง้
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ..........
ณ ที่เลือกตั้ง (ระบุสถานที่) ........................... หนวยเลือกตั้งที่ ............ ตําบล/เทศบาล ..................... อําเภอ .....................เขตเลือกตั้งที่ .........
จังหวัด .........................
หมายเลข
ประจําตัว
ผูสมัคร

ชื่อ - สกุล
ผูสมัคร

ชองกรอกคะแนน
ชื่อพรรคการเมือง

5

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

คะแนน
รวม

หมายเลข
ประจําตัว
ผูสมัคร

ชื่อ - สกุล
ผูสมัคร

ชองกรอกคะแนน
ชื่อพรรคการเมือง

5

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

คะแนนรวม

=

บัตรที่ลงคะแนนใหผูสมัคร (บัตรดี)

บัตรไมประสงคจะลงคะแนน
บัตรเสีย
รวมจํานวนบัตร

=

บัตรที่ลงคะแนนใหผูสมัคร (บัตรดี)

¨

บัตรไมประสงคจะลงคะแนน

¨

บัตรเสีย

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

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

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

(ลงชื่อ) ..................................... ผูแทนพรรค/ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ถามี) (ลงชื่อ) ..................................... ผูแทนองคกรเอกชน (ถามี)
(....................................)

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

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

คะแนน
รวม

ส.ส. ๓๐/ส

แบบกรอกคะแนนเลือกตัง้
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ..........
ณ ที่เลือกตั้ง (ระบุสถานที่) ................... หนวยเลือกตั้งที่ ........ ตําบล/เทศบาล.................. อําเภอ................... เขตเลือกตั้งที่ ......
จังหวัด .........................
หมายเลข
ประจํา
พรรคการเมือง

ชองกรอกคะแนน
ชื่อพรรคการเมือง

5

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

คะแนน
รวม

หมายเลข
ประจํา
พรรคการเมือง

ชองกรอกคะแนน
ชื่อพรรคการเมือง

5

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

คะแนนรวม

=

บัตรที่ลงคะแนนใหพรรคการเมือง (บัตรดี)

บัตรไมประสงคจะลงคะแนน
บัตรเสีย
รวมจํานวนบัตร = บัตรที่ลงคะแนนใหพรรคการเมือง (บัตรดี)

¨

บัตรไมประสงคจะลงคะแนน

¨

บัตรเสีย

(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

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

คะแนน
รวม

ส.ส. ๓๑

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
-------------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ........ เดือน
........................ พ.ศ. ........... นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการประจํ า หน ว ยเลื อ กตั้ ง ได ดํ า เนิ น การนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่ ....... หมูที่ ...... ตําบล/เทศบาล ...............
อําเภอ ................ เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............... เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอรายงานผล
การนับคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังนี้
๑. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
๑.๑ จํ า นวนผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ........................... 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
หมายเลขประจําตัว
ผูสมัคร

ชื่อ - สกุล
ผูสมัครรับเลือกตั้ง

สังกัด
พรรคการเมือง

ไดคะแนน
(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
............ (...........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)

-๒หมายเลขประจําตัว
ผูสมัคร

ชื่อ - สกุล
ผูสมัครรับเลือกตั้ง

สังกัด
พรรคการเมือง

ส.ส. ๓๑
ไดคะแนน
(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
............ (...........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)

รวมคะแนนทั้งสิ้น

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

ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(.......................................................................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(......................................................................)
(......................................................................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(......................................................................)
(......................................................................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(......................................................................)
(......................................................................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(......................................................................)
(......................................................................)
หมายเหตุ

ส.ส. ๓๑ จัดทําจํานวน ๓ ชุด
๑. ปดหนาที่เลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นบั เปนคะแนนแลว ๑ ชุด
๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด

ส.ส. ๓๑/ส

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
-------------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ....... เดือน
........................ พ.ศ. ........... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวนของหนวยเลือกตั้งที่ ....... หมูที่ ...... ตําบล/เทศบาล .......................... อําเภอ ................
เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............... เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังนี้
๑. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
๑.๑ จํ า นวนผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ........................... 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

ชื่อพรรคการเมือง

ไดคะแนน
(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
.................... (....................................................)
.................... (....................................................)
.................... (....................................................)
.................... (....................................................)
.................... (....................................................)

-๒หมายเลขประจํา
พรรคการเมือง

ชื่อพรรคการเมือง

ส.ส. ๓๑/ส

ไดคะแนน
(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
.................... (....................................................)
.................... (....................................................)
.................... (....................................................)
.................... (....................................................)
.................... (....................................................)
.................... (....................................................)
.................... (....................................................)

รวมคะแนนทั้งสิ้น

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

ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(.......................................................................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(......................................................................)
(......................................................................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(......................................................................)
(......................................................................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(......................................................................)
(......................................................................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(......................................................................)
(......................................................................)

หมายเหตุ

ส.ส. ๓๑/ส จัดทําจํานวน ๓ ชุด
๑. ปดหนาที่เลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นบั เปนคะแนนแลว ๑ ชุด
๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด

ส.ส. ๓๒

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ .........
หมูที่ .......... ตําบล/เทศบาล.................. อําเภอ ..................... จังหวัด ...............................
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
-------------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน .....
พ.ศ. ..... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่ ....... หมูที่ ....... ตําบล/เทศบาล ............. อําเภอ .................
เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ..................... เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังนี้
๑. จํานวนคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัว
ผูสมัคร
หมายเลข
ประจําตัว
ผูสมัคร

ชื่อ - สกุล
ผูสมัครรับเลือกตั้ง

สังกัด
พรรคการเมือง

ไดคะแนน
(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)

รวมคะแนนทั้งสิ้น

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

-๒-

ส.ส. ๓๒

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

ส.ส. ๓๒/ส

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ .........
หมูที่ .......... ตําบล/เทศบาล.................. อําเภอ ..................... จังหวัด ...............................
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
-------------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน .....
พ.ศ. ..... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวนของหนวยเลือกตั้งที่ ....... หมูที่ ....... ตําบล/เทศบาล ..................... อําเภอ .................
เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ..................... เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังนี้
๑. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําพรรค
การเมือง
หมายเลขประจํา
พรรคการเมือง

ชื่อพรรคการเมือง

ไดคะแนน
(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)

รวมคะแนนทั้งสิ้น

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

-๒-

ส.ส. ๓๒/ส

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

ส.ส. ๓๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด ...............................
เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
-------------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน .....
พ.ศ. ..... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด .............. ไดดําเนินการ
รวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น
จึงขอประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนี้
๑. จํานวนคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัว
ผูสมัคร
หมายเลข
ประจําตัว
ผูสมัคร

ชื่อ - สกุล
ผูสมัครรับเลือกตั้ง

สังกัด
พรรคการเมือง

ไดคะแนน
(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)

รวมคะแนนทั้งสิ้น

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

-๒-

ส.ส. ๓๓

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) ............................................................. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
(...........................................................)

ส.ส. ๓๓/ส

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด ...............................
เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
-------------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน .....
พ.ศ. ..... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ................. ไดดําเนินการ
รวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอ
ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบบสัดสวน ดังนี้
๑. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําพรรค
การเมือง
หมายเลขประจํา
พรรคการเมือง

ชื่อพรรคการเมือง

ไดคะแนน
(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)
.................... (................................................)

รวมคะแนนทั้งสิ้น

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

-๒-

ส.ส. ๓๓/ส

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) ............................................................. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
(...........................................................)

ส.ส. ๓๔

รายงานการสงหีบบัตรเลือกตั้ง
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. บัญชี ร ายชื่อ ผู มีสิ ท ธิเ ลื อกตั้ ง (ส.ส. ๑๐) ชุ ดที่ ใ ชต รวจสอบการใชสิ ท ธิแ ละหมายเหตุ ก าร
ลงคะแนน
๔. สมุดแบบพิมพ
๕. คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด สิ่งของอื่น ๆ เชน ธงชาติ ปาย และวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เปนตน
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ไดตรวจสอบและนับจํานวนเปนที่ถูกตองครบถวนแลว
ในการนําสงหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง และ.................................. (ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย)
ที่ไมไดรวมเดินทางมาดวย จํานวน ............ คน คือ
๑. ....................................................... เนื่องจาก ...................................................
๒. ....................................................... เนื่องจาก ...................................................
ฯลฯ
ผูมอบ
(ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(.......................................)

(ลงชื่อ) ....................................... ผูอ ํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง
(.......................................)

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

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

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

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

ส.ส. ๓๕

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .........................
เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
-------------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน .....
พ.ศ. ..... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .................. ไดดําเนินการรวมผลคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอประกาศผลการรวม
คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ดังนี้
๑. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําพรรค
การเมือง
หมายเลขประจํา
พรรคการเมือง

ชื่อพรรคการเมือง

ไดคะแนน
(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)

รวมคะแนนทั้งสิ้น

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

-๒-

ส.ส. ๓๕

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) ............................................................. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
(...........................................................)

ส.ส. ๓๕/ส

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .........................
เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของกลุมจังหวัดที่ .....
------------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ........ เดือน
........................ พ.ศ. ........... และคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได มี คํ า สั่ ง ที่ ...../...... มอบหมายให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ..................... รับผิดชอบรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวนของกลุมจังหวัดที่ ..... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ............................. ไดดําเนินการรวมผล
คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ของกลุมจังหวัดที่ ........ เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว
ดังนั้น จึงขอประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ดังนี้
๑. จํานวนคะแนนที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําพรรค
การเมือง
หมายเลขประจํา
พรรคการเมือง

ชื่อพรรคการเมือง

ไดคะแนน
(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)
.................... (.................................)

รวมคะแนนทั้งสิ้น

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

-๒-

ส.ส. ๓๕/ส

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) ............................................................. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
(...........................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
(...........................................................)

ส.ส. ๓๖

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
-------------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ........ เดือน
........................ พ.ศ. ........... นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ มาตรา ๙๒
แหง พระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ วา ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่
...... เดือน ..................... พ.ศ. .... จึงประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง จํานวน .... คน ดังนี้
ลําดับ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่

ผูที่ไดรับเลือกตั้ง

สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ

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

ส.ส. ๓๖/ส

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
-------------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน .....
พ.ศ. ..... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวนของแตละกลุมจังหวัด และไดคํานวณสัดสวนเพื่อหาผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวนตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เสร็จเรียบรอยแลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ มาตรา ๙๒
แหง พระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ วา ดวยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่
...... เดือน ..................... พ.ศ. .... จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนในแตละกลุมจังหวัด ดังนี้
กลุมจังหวัดที่ ๑ (๑. จังหวัด .................... ๒. จังหวัด .................... ฯลฯ)
ลําดับที่

ชื่อพรรคการเมือง

รายชือ่ ผูไดรบั เลือกตัง้ แบบสัดสวน

หมายเหตุ

-๒-

ส.ส. ๓๖/ส

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

ชื่อพรรคการเมือง

รายชือ่ ผูไดรบั เลือกตัง้ แบบสัดสวน

ฯลฯ

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

หมายเหตุ

ส.ส. ๓๗

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ .........
หมูที่ ...... ตําบล/เทศบาล................ อําเภอ .................. เขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ............................
เรื่อง งดการลงคะแนนเลือกตั้ง
-------------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ........ เดือน
........................ พ.ศ. ........... นั้น
เนื่องจากไดเกิด ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ระบุ เชน จลาจล อุกทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่น) อันเปนเหตุใหการลงคะแนน
เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนี้ไมสามารถกระทําได
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบข อ 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. ๓๘

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ .........
หมูที่ ...... ตําบล/เทศบาล................ อําเภอ .................. เขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ............................
เรื่อง งดการนับคะแนนเลือกตั้ง
-------------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน .....
พ.ศ. ..... นั้น
เนื่องจากไดเกิด ...............................................................................................................
(ระบุ เชน จลาจล อุกทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่น หรือดวยความจําเปนตามสถานที่
อาจมีผลตอความปลอดภัย) ............... อันเปนเหตุใหการนับคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนี้ไมสามารถ
กระทําได หรือไมสามารถนับคะแนนไดจนเสร็จสิ้น
ฉะนั้ น อาศั ยอํ านาจตามมาตรา ๘๕ แห งพระราชบัญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๒๐๗ ของระเบียบ
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. ๓๙
เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด .....................................
เขตเลือกตั้งที่ .............

ดานหนา

ชองลงลายมือชื่อของกรรมการประจําที่เลือกตั้ง

พื้นที่สําหรับการพิมพ Barcode

ดานหลัง

ส.ส. ๓๙/ข

บัญชีรับมอบซองใสบัตรเลือกตั้งของผูม ีสิทธิเลือกตัง้ นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ของเขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด..............................

วันที่ ............. เดือน ............................... พ.ศ. ........... คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
ชุดที่ .... เขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด .......................... ไดรับมอบซองใสบัตรเลือกตัง้ จาก บริษัท ไปรษณียไทย
จํากัด มีรายละเอียดปรากฏตามตารางทายนี้

ลําดับที่

ประเภทซอง (ส.ส. ๓๙)

จํานวน

๑

นอกราชอาณาจักร

........................ซอง

๒

นอกเขตจังหวัด

........................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 ไปรษณียไทย จํากัด
(...................................)
(ลงชื่อ).................................... ผูแทน บริษทั ไปรษณียไทย จํากัด
(...................................)

ส.ส. ๔๐
บันทึกขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
หนวยเลือกตัง้ ที่ ........ หมูที่ ....... ตําบล/เทศบาล .............................
อําเภอ ................ เขตเลือกตั้งที่ ......... จังหวัด ..............................
ที่เลือกตั้ง ...........(ระบุชื่อสถานที่).............
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ....
จํานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังนี้
บัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน (บัตรดี) จํานวน ................ ฉบับ (.........................................)
บัตรเลือกตั้งที่ไมประสงคจะลงคะแนน จํานวน ................ ฉบับ (.........................................)
บัตรเสีย จํานวน ................ ฉบับ (.........................................)
แบบกรอกคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
(ส.ส. ๓๐)
๕. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๓๑)

๑.
๒.
๓.
๔

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

ส.ส. ๔๐/ส
บันทึกขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งแบบสัดสวน
หนวยเลือกตัง้ ที่ ........ หมูที่ ....... ตําบล/เทศบาล .............................
อําเภอ ................ เขตเลือกตั้งที่ ......... จังหวัด ..............................
ที่เลือกตั้ง ...........(ระบุชื่อสถานที่).............
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ....
จํานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔
๕.

บัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน (บัตรดี) จํานวน ................ ฉบับ (.........................................)
บัตรเลือกตั้งที่ไมประสงคจะลงคะแนน จํานวน ................ ฉบับ (.........................................)
บัตรเสีย จํานวน ................ ฉบับ (.........................................)
แบบกรอกคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวน (ส.ส. ๓๐/ส)
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน (ส.ส. ๓๑/ส)

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

ส.ส. ๔๑
บันทึกขอมูลของหนวยเลือกตั้งสําหรับบัตรเลือกตั้ง แบบแบงเขตเลือกตั้ง
ที่มีอยูในหีบบัตรเลือกตั้ง
-------------------วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ....
จํานวนถุงวัสดุใสทั้งหมดที่อยูในหีบบัตรเลือกตั้ง ......... ถุง
ซึ่งประกอบดวยถุงวัสดุใสของหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด ....................................
ดังตอไปนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
...
ฯลฯ

อําเภอ

ตําบล/เทศบาล

หนวยเลือกตัง้ ที่

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง/
(......................................) ผูที่ไดรับมอบหมาย
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง/
(......................................) ผูที่ไดรับมอบหมาย
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง/
(......................................) ผูที่ไดรับมอบหมาย

ส.ส. ๔๑/ส
บันทึกขอมูลของหนวยเลือกตั้งสําหรับบัตรเลือกตั้ง แบบสัดสวน
ที่มีอยูในหีบบัตรเลือกตั้ง
-------------------วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ....
จํานวนถุงวัสดุใสทั้งหมดที่อยูในหีบบัตรเลือกตั้ง ......... ถุง
ซึ่งประกอบดวยถุงวัสดุใสของหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด ....................................
ดังตอไปนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
...
ฯลฯ

อําเภอ

ตําบล/เทศบาล

หนวยเลือกตัง้ ที่

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจําเขต/
(......................................) ผูที่ไดรับมอบหมาย
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจําเขต/
(......................................) ผูที่ไดรับมอบหมาย
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจําเขต/
(......................................) ผูที่ไดรับมอบหมาย

คําขอลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

.

ส.ส. ๔๒

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

เรียน นายทะเบียน ....................................
ดวยขาพเจา............................................... เลขประจําตัวประชาชน..............................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่.................... หมูที่.............. ตรอก/ซอย...........................ถนน..............................
ตําบล/เทศบาล........................ อําเภอ.............................. จังหวัด.................................. เขตเลือกตั้งที่ขาพเจามีชอื่
อยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน คือ เขตเลือกตั้งที่............ จังหวัด........................
ขาพเจามีความประสงค ขอลงทะเบียนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อลงคะแนน
เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ............(ระบุสถานที่) ............อําเภอ...................จังหวัด.................
เนื่องจากขาพเจามีถิ่นที่อยูนอกเขตจังหวัดที่ขาพเจามีชื่ออยูในทะเบียนบาน และจะไมไดกลับถิ่นที่อยูเดิม
ในวันเลือกตั้ง โดยไดแนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนประกอบการพิจารณามาพรอมคําขอนี้แลว
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน
(ลงชื่อ)....................................
(...................................)
กรณีจังหวัดที่มีสถานที่เลือกตั้งกลางมากกวา ๑ แหง
หมายเหตุ
--------------------------------------------------------------------------------------คําสั่งนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น ..................................

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และใหบันทึกลงในระบบฐานขอมูลผูลงทะเบียนขอใชสิทธิ
เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และใหแจงผูยื่นคําขอทราบ

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวไมเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
(ลงชื่อ)....................................
(...................................)
นายทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น........................

ส.ส. ๔๒/ก
คําขอลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

.

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

เรียน นายทะเบียน ....................................
ดวยขาพเจาผูมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายนี้ จํานวน........คน มีความประสงคขอลงทะเบียนเปน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด เนื่องจากขาพเจามี
ถิ่นที่อยูนอกเขตจังหวัดที่ขาพเจามีชื่ออยูในทะเบียนบาน และจะไมไดกลับถิ่นที่อยูนอกเขตจังหวัดที่ขาพเจามีชอื่
อยูในทะเบียนบานในวันเลือกตั้ง โดยขาพเจาและผูมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายนี้ไดแนบเอกสารสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของทุกคนมาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมคําขอนี้แลว
ขาพเจาและผูมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุก
ประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ).................................... ผูแทนผูยื่นคําขอ
(...................................)
--------------------------------------------------------------------------------------คําสั่งนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น ..................................

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และใหบันทึกลงในระบบฐานขอมูลผูลงทะเบียนขอใชสิทธิ
เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และใหแจงผูยื่นคําขอทราบ

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวไมเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
(ลงชื่อ)....................................
(...................................)
นายทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น........................

บัญชีรายชื่อผูขอลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

ที่

ชื่อ-สกุล

เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทาย
เลขประจําตัวประชาชน ติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่
จังหวัด
.................................. ..................................

สถานที่ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
ที่จะไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
...................................................................
..

ลายมือชื่อ
ผูขอลงทะเบียน

ส.ส. ๔๒/ข

หนังสือตอบรับ
การลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

เลขที่............/.............

สํานักทะเบียน......................
จังหวัด................................
วันที่.............. เดือน.......................... พ.ศ. ....

หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ใ ห ไ ว เ พื่ อ แสดงว า นาย/นาง/นางสาว........................................................
เลขประจําตัวประชาชน - - มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่....................
หมูที่.............. ถนน......................................... ตรอก/ซอย............................... ตําบล/เทศบาล................................. อําเภอ
..................................... จังหวัด.................................. นายทะเบียนไดพิจารณาอนุญาต
ใหลงทะเบียนเพื่อใชสิทธิ
เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ณ ที่เลือกตั้งกลาง.............................................................จังหวัด........................................
จึงมอบหนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)....................................
(...................................)
นายทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น.....................................
-----------------------------------------------------------------------------หนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ (ส.ส. ๔๒/ข)

กรุณาสง

ชื่อ.................................................สกุล......................................................
เลขที่................ถนน................................ตรอก/ซอย.................................
ตําบล/เทศบาล........................................อําเภอ.....................................
จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย

ส.ส. ๔๓

บัญชีจํานวนซองใสบัตรเลือกตั้ง
วันที่ .... เดือน ........................... พ.ศ. ..... คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
ชุดที่......... จังหวัด................................... ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งเพื่อ
ลงคะแนนเลือกตั้งล วงหน า ณ ที่เลื อกตั้ งกลาง จํานวน...........คน รวมซองใส บัตรเลือกตั้ ง (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 ดังกลาวขางตนใหผแู ทน บริษทั ไปรษณียไทย จํากัด ผูลงชื่อรับไวเปนหลักฐาน
ครบถวนถูกตองแลว
(ลงชื่อ) ...................................... ผูแทน บริษทั ไปรษณียไทย จํากัด
(...................................) ผูรบั มอบ
(ลงชื่อ) ...................................... ผูแทน บริษทั ไปรษณียไทย จํากัด
(...................................) ผูรบั มอบ
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/ก

ประกาศคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
เรื่อง จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับเพื่อนับคะแนนเลือกตั้ง
--------------------------

ตามที่ ค ณะกรรมการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง จากบั ต รเลื อ กตั้ ง นอกเขตจั ง หวั ด และ
นอกราชอาณาจักร ไดรับซองใสบัตรเลือกตั้งจาก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จํานวน ......... ซอง นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง จากบั ต รเลื อ กตั้ ง นอกเขตจั ง หวั ด และ
นอกราชอาณาจักร ไดตรวจนับจํานวนบัตรเลือกตั้งในซองใสบัตรเลือกตั้งดังกลาวแลว ปรากฏผล ดังนี้
บัตรเลือกตัง้

จํานวน (บัตร)

หมายเหตุ

๑. แบบแบงเขตเลือกตัง้
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. ๔๔

เลขที่ ..........................................
หนังสือรับรอง
การไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ....................
----------------หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ใ ห ไ ว เ พื่ อ รั บ รองว า ............................................ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง สั ง กั ด พรรค ............................ ได รั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ ............ จังหวัด ............... ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ .......
เดือน ................... พ.ศ. ....
ใหไว ณ วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. ....

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

ส.ส. ๔๔/ส

เลขที่ ..........................................
หนังสือรับรอง
การไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
กลุมจังหวัดที่ ......
----------------หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ใ ห ไ ว เ พื่ อ รั บ รองว า ............................................ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน สังกัดพรรค ............................ ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวน กลุมจังหวัดที่ ............ ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ............. เดือน .......................
พ.ศ. ....
ใหไว ณ วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. ....

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

