
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบ

มาตรา ๕ มาตรา ๑๐ (๒) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙  และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ 
มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในคราวการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งท่ี ๑๑๕/๒๕๕๐ เมื่อวันท่ี ๑๙ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลกิระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด คําสั่ง และมติคณะกรรมการการเลือกตัง้ท่ีออก

โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งท่ี

แกไขเพ่ิมเตมิ  

 ขอ ๔ ในระเบียบนี้  
 “เขตเลือกตั้ง” หมายความวา ทองท่ีท่ีกําหนดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  
 “หนวยเลือกตั้ง” หมายความวา ทองถ่ินท่ีกําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 “ท่ีเลือกตั้ง” หมายความวา สถานท่ีท่ีกําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้งและใหหมายความ
รวมถึงบริเวณท่ีกําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตัง้ 
 “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
 “ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

 “วันเลือกตั้ง” หมายความวา วันท่ีกําหนดใหเปนวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎกีาใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
 “ผูอํานวยการทะเบียนกลาง” หมายความวา ผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร 
 “นายทะเบียนอําเภอ” หมายความวา นายทะเบียนอําเภอตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎร 

 “นายทะเบียนทองถิ่น” หมายความวา นายทะเบียนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎร 
 



 ๒ 

 
 “ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขต และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง

อําเภอ 

 “จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
 “อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิง่อําเภอ 

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

 
หมวด ๑ 

เขตเลือกต้ัง หนวยเลือกตัง้ และที่เลือกตั้ง 
-----------------  

สวนที ่๑ 
เขตเลือกตั้ง 

-----------------  
๑. เขตเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา  

 ขอ ๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจํานวนสมาชิกวุฒิสภาและจาํนวนเขตเลือกตั้งของ

แตละจังหวัดสําหรับการเลือกตั้ง ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนทราบลวงหนา  
 
 ขอ ๖ เมื่อมีพระราชกฤษฎกีาใหมีการเลอืกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนการเลือกตั้งท่ัวไป ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดเขตเลือกตั้งในคราวนั้น ตามแบบ   ส.ว. ๑ โดยถือเขตเลอืกตั้งท่ีมี

การประกาศกําหนดไวตามขอ ๕ 

 
สวนที ่๒ 

หนวยเลือกต้ังและที่เลือกตั้ง 
--------------- 

 

 ขอ ๗ ใหนําความในสวนท่ี ๒ หนวยเลือกตั้ง สวนที่ ๓ ท่ีเลือกตั้ง ของหมวด ๑ เขตเลือกตั้ง 

หนวยเลือกตัง้ และที่เลือกตั้ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับเกี่ยวกบัการกําหนดหนวยเลือกตัง้ ท่ีเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้ง

กลาง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยอนุโลม 

 
 
 
 



 ๓ 

 
หมวด ๒ 

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

   
  ขอ ๘ ใหนําความใน หมวด ๒ เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ของระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับพรรคการเมือง

มาใชบังคับกบัการแตงตั้ง การปฎิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการการ

เลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้ง ผูอาํนวยการประจําหนวย

เลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เจาพนักงานผูดําเนินการ

เลือกตั้งประจาํท่ีเลือกตั้งกลาง และการอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตัง้สมาชิก

วุฒิสภา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 ขอ ๙ เมื่อมีพระราชกฤษฎกีาใหมีการเลอืกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือกรณีท่ีคณะกรรมการการ

เลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํ

จังหวัดเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ และแตงตั้งผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําจังหวัด

เปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง โดยใหนําระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี และการปฎิบัติงาน รวมท้ังการพนจากตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 เพื่อประโยชนในการเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้งอาจ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําเขตเลือกตัง้ หรือคณะอนุกรรมการประจําอําเภอ หรือคณะอนุกรรมการอื่น 

หรือคณะบุคคล หรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือในการปฎิบัติงานไดตามหลักเกณฑหรือกรอบวงเงิน

งบประมาณตามที่คณะกรรมการการเลือกตัง้กําหนด 
 
 ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง รวมท้ังผูไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเหลือในการ

ปฏิบัติหนาท่ีในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามขอ ๘ และ ขอ ๙ ไดรับคาตอบแทนตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยคาตอบแทนผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้ง กรรมการการ

เลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตั้ง อนุกรรมการประจําอําเภอ กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ และผูท่ีไดรับการ

แตงตั้งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

หมวด ๓  
ผูมสีิทธิเลือกต้ังและบัญชรีายชื่อผูมสีทิธิเลือกต้ัง  

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

    

   ขอ ๑๑ ใหนําความใน หมวด ๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับเกี่ยวกับ 

คุณสมบัติและลักษณะตองหาม หนาท่ีการไปใชสิทธิเลือกตั้ง การแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคล

รับแจงเหตุ การพิจารณาเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตัง้ การประกาศรายชื่อผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมได 



 ๔
 

แจงเหตุอันสมควรหรือแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งแลว แตเหตุนั้นมิใชเหตอัุนสมควร การจัดทําบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การเพ่ิมชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ การถอนชื่อผูซึ่งไมมีสิทธิ

เลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ การเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ สําหรับการเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภา

โดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การสมคัรรับเลือกต้ัง 

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

 

 ขอ ๑๒  ใหนําความในสวนที่ ๑ การประกาศวันรับสมคัรเลือกตั้งและสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง  

สวนที่ ๒ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สวนที่ ๓ การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต

เลือกตั้ง สวนที่ ๕ การจับสลากเพื่อย่ืนใบสมัครรับเลือกตั้ง สวนที่ ๖ การสมคัรรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง ของหมวด ๔ การสมัครรับเลือกตั้ง ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

 
หมวด ๕ 

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

 
 ขอ ๑๓ ใหนําความใน สวนที่ ๑ บัตรเลือกตัง้ สวนท่ี ๒ หีบบัตรเลือกตั้ง สวนท่ี ๓ การดําเนินงาน

กอนวันเลือกตั้ง สวนที่ ๔ การดําเนินงานในวันเลือกตั้ง สวนที่ ๕ การลงคะแนนเลือกตั้ง สวนที่ ๖ การ

ดําเนินการหลังปดการลงคะแนน ของหมวด ๕ การดําเนินการเลือกตัง้ ของระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 

หมวด ๖ 

การนับคะแนนเลือกต้ัง ณ ที่เลอืกตั้ง 

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

 ขอ ๑๔ ใหนําความในหมวด ๖ การนับคะแนนเลือกตัง้ ณ ท่ีเลือกตัง้ ของระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งท่ีแกไขเพิ่มเติม มาใชบังคับโดย

อนุโลม  
 
 
 
 
 

 



 ๕
 

หมวด ๗ 

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

 ขอ ๑๕ ใหนําความใน สวนที่ ๑ การลงคะแนนเลือกตัง้ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง สวนที่ ๒ 

การลงคะแนนเลือกตั้งท่ีเลอืกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด สวนที่ ๓ การนับคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้งกลาง ของ 
หมวด ๗ การใชสิทธิเลือกตัง้นอกเขตเลือกตัง้ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 

หมวด ๘ 

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

 

 ขอ ๑๖ ใหนําความในสวนที่ ๑ การรวมผลการนับคะแนนเลือกตัง้และการประกาศผลการรวม

คะแนนเลือกตั้ง สวนที่ ๒ การประกาศผลการเลือกตั้งของหมวด ๘ การประกาศผลการเลือกตั้ง ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๙ 

การเปลี่ยนทีเ่ลือกตั้ง การลงคะแนนเลอืกตั้งใหม 

การนับคะแนนเลือกต้ังใหม และการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้ง 

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

 ขอ ๑๗ ใหนําความในสวนท่ี ๑ การเปลีย่นที่เลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้งใหม สวนที่ ๒   

การนับคะแนนเลือกตั้งใหม สวนที่ ๓ การเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตัง้ ของหมวด ๙ การเปลี่ยน

ท่ีเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม การนับคะแนนเลือกตั้งใหม และการเลือกตัง้ใหมกอนประกาศผล     

การเลือกตั้งของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐   

มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 

หมวด  ๑๐ 
การเก็บรักษาและการทําลายบัตรเลือกต้ัง 

และเอกสารที่เกีย่วกับการเลือกต้ัง 
-----------------  

 
 ขอ ๑๘ ใหนําความในหมวด  ๑๐ การเกบ็รักษาและการทําลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้งของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร       

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 
 



 ๖
 

หมวด ๑๑ 
ตัวอยางบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง แผนผังที่เลือกตั้ง 

และแบบพมิพ 
----------------- 

 
   ขอ ๑๙ ตัวอยางบัตรเลือกตัง้ หีบบัตรเลือกตัง้ แผนผังท่ีเลือกตั้ง และแบบพิมพท่ีใชในการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตามตัวอยางและแบบพิมพทายระเบียบนี้  โดยอนุโลม 
    
    ประกาศ  ณ  วันท่ี      เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 

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

                  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

 

 
 
 
 
 
 



 ๘
 

 
 
 
 



 ๙
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๑๐
 
 
 

 
 
 
 



 ๑๑
 
 

 
 



 ๑๒
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 ๑๖
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๔ ๔ 

๑๐ 

๕ 
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๓ 
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๘ 
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๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 
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 ๑๗
 

 
 
 
 
 
 
 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 
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๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑๒ 

๓ 

๔ ๔ 

๕ ๘ 

๖ ๗ ๗ 

๕ ๘ ๙ 

๑๑ 

๑๐ 

๒ 



 ๑๘ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง  จํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่แตละจังหวัดจะพึงมี 
และจํานวนเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด 

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

  ดวยมีพระราชกฤษฎกีาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันท่ี ...... เดือน ................... 

พ.ศ. .... 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งท่ี 

.../.... เมื่อวันท่ี .. เดือน ....... พ.ศ. .... คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา เนื่องจาก

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๐ บัญญัติใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งและใหมีสมาชิกวุฒิสภาไดจังหวัด

ละหนึ่งคน โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดหนึ่งเสียง 

    จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

                   

 

                                ลงชื่อ ..............................................  

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

                                              ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๑ 



 ๑๙
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตั้ง จังหวัด ..................... 

เร่ือง  กําหนดหนวยเลือกตัง้และที่เลือกตัง้ 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๒ ประกอบ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด .................. จึงประกาศ

กําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในทองท่ีตําบล/เทศบาล .......................... อําเภอ................................ 

จังหวัด..................................... ไวดังนี้ 

 ๑.  หนวยเลือกตัง้ท่ี ๑ ไดแก หมูท่ี... ตําบล/เทศบาล ...................... อําเภอ........................  

      หรือบานเลขท่ี ......... ถึงบานเลขที่ ........ ตรอก/ซอย ................. ถนน....................... 

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

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

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

      หรือบานเลขท่ี ......... ถึงบานเลขที่ ........ ตรอก/ซอย ................. ถนน....................... 

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

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

ฯลฯ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

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

 

 

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้ง 

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

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๒ 



 ๒๐ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตั้ง จังหวัด ..................... 

เร่ือง  เปลี่ยนแปลงหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
-------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด ..............................     

ลงวันท่ี ... เดือน ............. พ.ศ. .... ไดกําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตตําบล/เทศบาล............. 

อําเภอ .................... ของเขตเลือกตั้ง จังหวัด ........................................ ไวแลว นั้น 

  บัดนี้ เห็นเปนการสมควรเปลี่ยนแปลงหนวยเลือกตั้งท่ี ... และท่ีเลือกตั้ง จึงอาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา ๑๒๒ ประกอบ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจึงประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งข้ึนใหม ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี หนวยเลือกตัง้ ท่ีเลือกตั้ง 

 หนวยเลือกตั้งท่ี .......... 

ตําบล/เทศบาล ......... 

หนวยเลือกตั้งเดิม 

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

หนวยเลือกตั้งท่ีเปลี่ยนแปลงใหม 

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

ท่ีเลือกตั้งเดิม 

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

ท่ีเลือกตั้งท่ีเปลี่ยนแปลงใหม 

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

 หนวยเลือกตั้งท่ี .......... 

ตําบล/เทศบาล ......... 

หนวยเลือกตั้งเดิม 

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

หนวยเลือกตั้งท่ีเปลี่ยนแปลงใหม 

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

ท่ีเลือกตั้งเดิม 

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

ท่ีเลือกตั้งท่ีเปลี่ยนแปลงใหม 

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

 ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  

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

 

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้ง 

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

 

 

ส.ว. ๓ 



 ๒๑
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตั้ง จังหวัด ..................... 

เรื่อง  เปล่ียนแปลงที่เลือกตั้งกรณีเหตุสดุวิสัย 

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

 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด..............................      

ลงวันท่ี ... เดือน............ พ.ศ. ....ไดกําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตตําบล/เทศบาล............... 

อําเภอ .................... ของเขตเลือกตั้ง จังหวัด ........................................ ไวแลว นั้น 

 บัดนี้ เห็นเปนการสมควรเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งใหม อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา ๑๒๒ ประกอบ มาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งจึงประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งดังตอไปน้ี 

 

หนวยเลือกตั้งท่ี ท่ีเลือกตั้งเดิม ท่ีเลือกตั้งใหม 

(ระบุเลขลําดับ 

ของหนวยเลือกตั้ง) 

ตําบล/เทศบาล ................. 

 

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

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

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

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

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

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

 

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้ง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๔ 



 ๒๒
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตั้ง จังหวัด........................ 
เรื่อง กําหนดที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

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

 

อาศั ย อํ านาจตามความมาตรา  ๑๒๒  ประกอบมาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๑๐๒               

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา    

พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด........................ จึงประกาศกําหนดสถานที่   

ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ดังน้ี 

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

๒.  ท่ีเลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ.................. 

๓.  ท่ีเลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ.................. 

๔.  ท่ีเลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอ.................. 

ฯลฯ 

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

 

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

(...................................) 
ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้ง 

จังหวัด........................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๕ 



 ๒๓ 

 

 

 

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

เรื่อง กําหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 

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

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๒ ประกอบมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ และมาตรา ๑๐๒

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.................. จึงประกาศกําหนดสถานที่

เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด........................ไว ดังนี้ 

๑. ท่ีเลือกตั้งกลาง.                 (ชื่อสถานที่)              . 

๒. ท่ีเลือกตั้งกลาง.                 (ชื่อสถานท่ี)              . 

๓. ท่ีเลือกตั้งกลาง.                 (ชื่อสถานที่)              . 

๔. ท่ีเลือกตั้งกลาง.                 (ชื่อสถานที่)              . 

ฯลฯ 

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

 

 

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

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัด........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๕/ก 



 ๒๔ 

 

 

 

คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จงัหวัด..................... 

ท่ี ..../.... 

เร่ือง  แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลอืกตั้งประจําหนวยเลือกตัง้ 

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

ดวยมีพระราชกฤษฎกีาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันท่ี ... เดือน................ พ.ศ. .... 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๒๒ ประกอบมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด............................ จึงแตงตั้งใหผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

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

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

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

๒. คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ประกอบดวย 

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

                         (๒) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ไดแก 

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

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

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

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

๓. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ไดแก .................................................  

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

    สั่ง ณ วันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... 

                   

                                    (ลงชื่อ) 

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

                                    ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 

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

 

ส.ว. ๖ 



 ๒๕
 
 

 

 

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

  

 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด............... 

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

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

เรื่อง การแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตัง้ประจําหนวยเลือกตั้ง 

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

สิ่งท่ีสงมาดวย  คําสั่งแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง 

  ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด……………… พิจารณาเห็นวาทานมี

คุณสมบัติเหมาะสม จึงแตงตั้งใหทานเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ...              

หมูท่ี..... ตําบล/เทศบาล..................... อําเภอ..................  จังหวัด...................... ตามคําสั่งแตงตั้ง          

เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งท่ีสงมาพรอมนี้ และเพื่อเปนการซักซอมความเขาใจใน

การปฏิบัติหนาท่ี จึงขอเรียนเชิญทานรวมประชุมรับฟงคําชี้แจง ในวันท่ี ....... เดือน .............. พ.ศ. ....     

เวลา ........... น. ณ ............................................  

  อน่ึง ขอเรียนใหทราบดวยวาในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ      

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทานเปน         

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งจนส้ินสุดแหงการงานในหนาท่ี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเขารวมรับฟงการชี้แจงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย 

 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้ง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๘ 



 ๒๖
 

 

 

คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จงัหวัด........................ 
ท่ี......./........... 

เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลอืกตั้งประจําท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๒ ประกอบ มาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

ขอ ๘ แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด.............................จึงแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจํา    

ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานที่) ....... อําเภอ.................                 

จังหวัด........................ ดังนี้ 

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

๒.  คณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง ประกอบดวย 

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

 (๒)  กรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง ไดแก 

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

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

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

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

๓.  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

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

 

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

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

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้ง 

จังหวัด........................... 

 

 

 

ส.ว. ๙ 



 ๒๗ 

 

 

 

คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด........................ 

ท่ี......../............ 

เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลอืกตั้งประจําท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  ชดุท่ี ....... 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๒ ประกอบมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

ขอ ๘ แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําจังหวัด จึงแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 

ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง....... (ช่ือสถานที่) .......... อําเภอ................. จังหวัด........................ ประกอบดวย 

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

๒.  คณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง ประกอบดวย 

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

 (๒)  กรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง ไดแก 

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

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

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

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

๓.  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  ไดแก 

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

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

โดยผูรับแตงตั้งใหรับผิดชอบผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

นอกเขตจังหวัด (ส.ส.๑๑/ก) ลําดับท่ี ..........ถึงลําดับท่ี .................. 

ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี....... เดือน............................ พ.ศ. ............ 

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

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัด........................... 

 

 

หมายเหตุ ๑. คําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ๑ ฉบบัตอการแตงตัง้คณะกรรมการประจําที่เลือกตัง้กลางนอกเขตจังหวัด ๑ ชดุ 
 ๒. การรับผิดชอบตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อฯ หรือเปนจังหวัด หรือกลุมจังหวัด หรือตามความเหมาะสมของแตละจังหวัด 

ส.ว. ๙/ก 



 ๒๘ 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด....................................... 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมสีิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

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

 

 

 

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

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

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

 

 

 

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

 

 

(ใบแรก) 

 

 

ส.ว. ๑๐ 



 ๒๙

 

 

 

  

เลขหมาย

ประจําบาน 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 
ชื่อตัว-ชื่อสกุล เพศ วัน เดือน ปเกิด ลําดับที ่

หลักฐานที่ใชในการลงคะแนน 

หมายเหตุ 
เลขหมายของบัตร สถานที่ออกบัตร 

ลายมือชื่อหรือ        

ลายพิมพนิ้วมือ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

ใบตอ 

ส.ว. ๑๐ 



 ๓๐

 

 

 

 

 

  ประกาศ ณ วันที ่.... เดือน................................... พ.ศ. ........ 

 

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

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

                                                        ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จงัหวัด ................................................. 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

ใบทาย 

ส.ว. ๑๐ 



 ๓๑

 

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

เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมสีิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกเขตจังหวัด 

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

 

 

 

สําหรับผูมสีทิธิเลือกตั้งทีม่ชีื่อในทะเบยีนรายชื่อผูมสีิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ประสงคจะลงคะแนนในจังหวัด................................................ 

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

 

 

 

 

 

 

(ใบแรก) 

 

 

 

ส.ว. ๑๐/ก 



 ๓๒ 

 

  

 

ลําดับที ่ เขตเลือกตั้ง รหัสเขตเลือกตั้ง 
เลขหมายประจําตัว

ประชาชน 
ชื่อตัว - ชื่อสกุล 

หลักฐานที่ใชในการลงคะแนน 

หมายเหตุ 
เลขหมายของบัตร สถานที่ออกบัตร 

ลายมือชื่อหรือ 

ลายพิมพนิ้วมือ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

                           *หมายเหตุ    ๑. เขตเลือกตั้ง หมายถึง เขตเลือกตัง้ที่ผูมีสิทธิเลือกตัง้มีชือ่อยูในทะเบยีนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน 

                                              ๒. เรียงตามชื่อตัว - ชื่อสกุล 

 

 

ใบตอ 

 

 

ส.ว. ๑๐/ก 



 ๓๓ 

 

 

 

 

 

 

  ประกาศ ณ วันที ่.... เดือน................................... พ.ศ. ........ 

 

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

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

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

   

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

ใบทาย

ส.ว. ๑๐/ก 



 ๓๔
 

(ดานหนา)   

 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้ง จังหวัด........................ 

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

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

  วัน................เดือน.............................พ.ศ. ...........เปนวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

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

  ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาคราวนี้  ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานทุกคนมีหนาท่ีไปใชสิทธิ

เลือกตั้ง หากไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได โปรดแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอนายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น (เทศบาล) ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดท่ีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุท่ีทําให

ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งยอมเสียสิทธทิางการเมืองตามที่กฎหมายกําหนด จึงขอไดโปรดดําเนินการดังนี้ 

  ๑. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งวามีชื่อของทานหรือไม         

ถาไมมีหรือไมถูกตองโปรดติดตอนายทะเบียนอําเภอ ณ ท่ีวาการอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน             

ณ สํานักงานเทศบาล  ภายในวันท่ี...........เดือน............................พ.ศ. ........ 

  ๒. ขอเชิญทานและผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานทุกคนไปลงคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้ง

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

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

๑๕.๐๐ น. 

  ๓. ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานมีดังนี้ 

 ลําดับท่ี     ชื่อตัว-ชื่อสกุล  ลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

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

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

 ๓.  .......................................  ............................ 

 

 

 

สํานักทะเบียน ....................................... ทําการแทน 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ประจําเขตเลือกตั้ง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๑๑ 



 ๓๕
 

 

(ดานหลัง) 

 

 กรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได สามารถแจงเหตุท่ีไม

อาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ภายใน ๗ วันกอนวันเลือกตั้งหรือ

ภายใน ๗ วันนับแตวันเลือกตั้ง   

 ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมไดแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งผูนั้น

ยอมเสียสิทธิ ๓ ประการ  ดังนี้ 

 ๑. สิทธิย่ืนคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 ๒. สิท ธิส มัครรับ เ ลือกตั้ ง และสิท ธิ ได รับการ เสนอชื่ อ เ ข า รั บการสรรหา เปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
 ๓. สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองท่ี 

 การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งครั้งท่ีผูนั้นไมไปใชสิทธิ

เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งคร้ังท่ีผูนั้นไปใชสิทธิเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 (มาตรา  ๒๖  แห งพระราชบัญญั ติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว าด วยการ เลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๑๑ 



 ๓๖

 

แบบคํารองขอเพิม่ชือ่/ถอนชื่อในบัญชรีายชื่อผูมสีทิธิเลือกต้ัง 

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

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

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

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

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

ประสงคขอใหนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทอถิ่นดําเนินการเกี่ยวกับรายการผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชี

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

เขตเลือกตั้งท่ี ..........จังหวัด............................................. ดังน้ี 

  ๑. ขอเพิ่มชื่อ  ขาพเจา  บุคคลอื่นตอไปในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

  ๑.๑ ................................................ เลขประจําตัวประชาชน........................................ 

  ๑.๒ ...............................................  เลขประจําตัวประชาชน........................................   

  ๑.๓ ...............................................  เลขประจําตัวประชาชน........................................   

  ๒. ขอถอนชื่อ  ขาพเจา   บุคคลอื่นตอไปในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

  ๒.๑ ................................................ เลขประจําตัวประชาชน........................................ 

  ๒.๒ ...............................................  เลขประจําตัวประชาชน........................................   

  ๒.๓ ...............................................  เลขประจําตัวประชาชน........................................   

  ๓. เรื่องอ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................................................... 

  ขาพเจาดําเนินการในฐานะ   เจาบาน  ผูมีสวนไดเสีย  ของตนเอง โดยมีหลักฐาน ดังนี้  

 (๑)  บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................................... ออกให ณ ......................... 

  วันท่ี.................... 

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

 (๓)  ................................................................................................................................................................... 

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

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

 

ความเห็นเจาหนาท่ี 

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

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

 

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

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

คําส่ัง 

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

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

 

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

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

ส.ว. ๑๒ 



 ๓๗ 

   

ทะเบยีนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ประเภทการเลือกต้ัง .......................... 

ตําบล/เทศบาล ................................ อาํเภอ................................... จังหวดั ............................... 

ลําดับที่ 
เลข 

ประจําตัว
ประชาชน 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล อายุ 
ภูมิลําเนา
ปจจุบัน 

ความผิด
ที่กระทํา 

คําพิพากษา/คํา
วินิจฉัยส่ังการ

คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

วันที่พน
การถูก
เพิก
ถอน
สิทธิ 

วันเดือน

ป 

ระยะเวลา

ท่ีถูกเพิก

ถอน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ส.ว. ๑๓ 



 ๓๘
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตั้ง  

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

เรื่อง  การเพกิถอนสิทธิเลอืกตั้ง 

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

ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด ...............ไดรับแจงจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง วามีบุคคลซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๑๐) ของเขตเลือกตั้ง 

จังหวัด .......................... นี้ ถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง        

มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงมีรายชื่อ ดังน้ี 

  

ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
ชื่อ-สกุล อายุ ภูมิลําเนาปจจุบัน 

วันท่ีพนจากการ 

ถูกเพิกถอนสิทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

บุคคลดังกลาวขางตนจึงหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

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

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

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

              ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  

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

 

 

ส.ว. ๑๔ 



 ๓๙
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

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

  ดวยไดมีพระราชกฤษฎกีาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภาเปนการทั่วไป ในวันท่ี......... 

........................ ฉะนั้น อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งจงึกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภา ดังนี้ 

 (๑) ผูใดจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งใด ใหย่ืนใบสมัครรับเลือกตั้ง  

ดวยตนเองพรอมท้ัง 

  (๑.๑)  คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละหาพันบาท  

  (๑.๒)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาดกวางประมาณ  ๘ .๕  เซนติเมตร          

ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร คนละ ........... รูป  

  รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต

เลือกตั้งนั้น ตั้งแตวันท่ี ..... เดือน...................... พ.ศ. .... ถึงวันท่ี........... เดือน...................... พ.ศ. .... 

ระหวาง....................... น. ณ สถานท่ีท่ีผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด 

 (๒) หลักฐานประกอบการยื่นการสมัครรับเลือกตั้งตาม (๑) ประกอบดวย 

  (๒.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมี               

บัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย

สามารถแสดงตนไดและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

  (๒.๒) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองวาสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี 

  (๒.๓) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๒.๔) ใบรับรองแพทย 

 (๓) ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหย่ืนหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง

เพิ่มเติมอยางใดอยางหน่ึง ดังนี้ 

  (๓.๑) หลักฐานซึ่งแสดงวามีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๓.๒) หลักฐานซึ่งแสดงวาเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๓.๓) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับ

เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 

  (๓.๔) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัด

ท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 
 

ส.ว. ๑๕ 



 ๔๐
 

- ๒ - 

 

 อน่ึง บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไดเพียง

เขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งเทานัน้ 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

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

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

  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๑๕ 



 ๔๑
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เร่ือง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงท่ีวาง 

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

  ดวยไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงท่ีวางในวันท่ี ....... 

.................................ของเขตเลือกตั้ง จังหวัด .................. ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑๗  

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทน

ตําแหนงท่ีวาง ตั้งแตวันท่ี ..... เดือน ...................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี ....... เดือน ..................... พ.ศ. .... 

ระหวาง เวลา.................. น. ถึง ................. น.  ณ สถานท่ีท่ีผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง

กําหนด 

  ผูใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงท่ีวางดังกลาว ใหย่ืนใบสมัคร

รับเลือกตั้งดวยตนเองพรอม คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละหาพันบาท รูปถายหนาตรงไมสวม

หมวกขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนคนละ ......... รูป รวมทั้ง

หลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครรับรองความถูกตองตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนั้น ดังนี้  

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตร

ประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถ

แสดงตนได 

 (๒) สําเนาเอกสารที่แสดงวาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

 (๓) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๔) ใบรับรองแพทย 

 (๕) หลักฐานเพิ่มเติมอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

  (๕.๑) หลักฐานซึ่งแสดงวามีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๕.๒) หลักฐานซึ่งแสดงวาเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๕.๓) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับ

เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 

  (๕.๔) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัด

ท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 
 

 

 

 

 

ส.ว. ๑๕/ก 



 ๔๒ 

 

- ๒ - 

 

 อน่ึง บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไดเพียง

เขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งเทาน้ัน 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

 

 

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

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

  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๑๕/ก 



 ๔๓
 

 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  

จังหวัด ........................ 

เรื่อง กําหนดสถานที่สมัครรับเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา 

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

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแตวันท่ี ..... 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๑ ประกอบ มาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ จังหวัด ............................ จึงกําหนดใหใช .................................. 

เปนสถานท่ีสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของเขตเลือกตั้ง จังหวัด ............................ 

  ดังนั้น ผู ใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภา ใหนําหลักฐานเอกสารที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดมายื่นตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งดวยตนเองภายใน

ระยะเวลาและสถานที่กําหนด 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

 

 

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๑๖ 



 ๔๔

      

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภา 

 

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

 

ใบสมัครเลขที่ ...................... (สําหรับเจาหนาท่ีกรอก) 

ขาพเจา 

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

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

 (๒) หมายเลขประจําตัวประชาชน  

       - - - -  

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

 (๔) อายุ ............. ป 

 (๕) เกิดบานเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย .................................. 
  หมูท่ี ....... ถนน ......................................................... 
  ตําบล/เทศบาล.......................................................... 
  อําเภอ........................................................................ 
  จังหวัด ....................................................................... 
  รหัสไปรษณีย ............................... 
 (๖) ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขที่ ............................................ ตรอก/ซอย ............................................................ 

  หมูท่ี ....... ถนน ...................................................... ตาํบล/เทศบาล........................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือรูปภาพ 

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

 

ส.ว. ๑๗ 



 ๔๕
 

(ใบตอ) 

 

(๑๑) คุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดอยางใดอยางหนึ่ง คือ 

  (๑๑.๑) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งติดตอกันไมนอยกวา ..... นับถึงวันสมัคร

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

  (๑๑.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซึ่งเปนจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 

  (๑๑.๓) เคยศึกษาในสถานศึกษา ............................................... ท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง

เปนเวลาติดตอกัน ..... การศึกษา ระหวางวันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี ..... เดือน .................. 

พ.ศ. ... 

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

ถึงวันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... หรือเคยมีช่ือยูในทะเบียนบานเลขที่ ..... หมูท่ี ..... ตรอก ................ 

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

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

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

(๑๒) จบการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา .............................................. 

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

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

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

  ขาพเจาขอสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้ง จังหวัด ................................ และ

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้สมาชิกวฒุิสภา โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

  

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

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

   ย่ืน ณ วันท่ี ..... เดือน ......................... พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๑๗ 



 ๔๖ 

 

(ใบทาย) 

 

บันทึกการใหถอยคําของผูสมัครรับเลอืกตั้งสมาชิกวฒิุสภา 

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

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

  ขาพเจา .................................................. ขอใหถอยคําดวยความสตัยจริงตอ............................ 

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

  ๑. ถาม ทานใชหลักฐานใดบางมาใชประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 

  ตอบ ขาพเจาไดนําหลักฐานที่ขาพเจาไดรับรองแลวประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

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

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

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

  ๒. ถาม ทานยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม 

  ตอบ ขาพเจาขอยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานเปนจริงทุกประการ   

  ๓. ถาม ทานเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวฒิุสภา โดยมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชหรือไม 

  ตอบ ใช 

  ๔. ถาม ทานไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

  ตอบ ใช 

  ๕. ถาม ทานเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือไม 

  ตอบ ไม 

  ๖. ถาม ทานเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือไม 

ตอบ           ไมเคยเปน เคยเปน 

๗. ถาม ในกรณีท่ีทานเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองและพนจากการ

เปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมืองมาแลวเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ใช

หรือไม 

ตอบ ใช (ในกรณีตอบในขอ ๖ วาไมเคยเปน ใหขีดขอ ๗ ดวยปากกาหมึกแดงทั้งขอ) 

๘. ถาม ทานไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใชหรือไม 

  ตอบ ใช 

  ๙. ถาม ทานเคยเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร หรือไม 

ตอบ           ไมเคยเปน เคยเปน 

 

 

ส.ว. ๑๗ 



 ๔๗ 

 

 

  ๑๐. ถาม ในกรณีท่ีทานเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทานพนจากการเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ใชหรือไม 

  ตอบ ใช (ในกรณีตอขอ ๙ วาไมเคยเปน ใหใชปากกาหมึกแดงขีดขอความในขอ ๑๐ ท้ังขอ) 

๑๑. ถาม ทานเคยเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึง่มิใชสมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถ่ิน หรือไม 

ตอบ           ไมเคยเปน เคยเปน 

  ๑๒. ถาม ในกรณีท่ีทานเคยเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งมิใชสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น ทานพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวเกินหาปนับถึงวัน

สมัครรับเลือกตัง้ ใชหรือไม 

  ตอบ ใช (ในกรณีตอขอ ๑๑ วาไมเคยเปน ใหใชปากกาหมึกแดงขีดขอความในขอ ๑๒ท้ังขอ) 

  ขอความขางบนนี้ไดอานใหขาพเจาฟงแลว ขอรับรองวาถูกตองและขอยืนยันในชั้นศาลได

ดวย จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

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

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

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

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

 

 

 

คําสั่งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 

 ไดสอบสวนแลว   ใหรับใบสมัคร 

             ไมใหรับใบสมัครเพราะ ............................... 

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

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด ..............                                   

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๘
 

 
 
 

 

 

 

ใบรับใบสมคัรรับเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา 

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

 

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

 

  ไดรับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาของ ...................................................            

ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในเขตเลือกตั้ง จังหวัด ...................................... และ 

คาธรรมเนียมการสมัครเปนเงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียรเช็ค ธนาคาร ........................................ 

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

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

ประกอบการย่ืนใบสมัครแลว เมือ่วันท่ี .... เดอืน ................................ พ.ศ. ..... เวลา ............... น. 

 

 

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๑๘ 



 ๔๙
 
 

 

 

ท่ี ............................... 

 

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

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

 

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

เรื่อง แจงการไมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

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

  ตามที่ทานไดย่ืนใบสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันท่ี ...... เดือน ....................... 

พ.ศ. ...... นั้น 

  บัดนี้ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ

และสอบสวนการสมัครรับเลือกตั้งของทานแลว ปรากฏวาทานเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม         

มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

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

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

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

  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้ง 

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

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๑๙ 



 ๕๐
 

 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด .................. 

เร่ือง  เพกิถอนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

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

  ตามประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ จังหวัด .................................          

เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ลงวันท่ี ... เดอืน ................  พ.ศ. .... ไดประกาศรับสมัคร 

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

หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ........... เขตเลอืกตั้ง จังหวัด ....................... นั้น 

  ดวยศาลฎีกาไดมีคําสั่งเพกิถอนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของ (นาย/นาง/

นางสาว/ยศ) ................................................. หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ........... เขตเลือกตั้ง จงัหวัด 

....................... รายละเอียดตามสําเนาคําสั่งศาลฎีกา ท่ี .........../............ วันท่ี ......  เดือน .................. 

พ.ศ. .....  

  ดังนั้น จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และหากปรากฏวามีบัตรเลือกตั้งใดที่ทําเคร่ืองหมาย

กากบาทในชองหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งรายดังกลาวใหถือวาเปนบัตรเสีย 

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

 

 

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๒๐ 



 ๕๑ 

 
 

 

 

ท่ี .............................  

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตั้ง 

จังหวัด ............... 

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

เรื่อง  รายงานผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้ง จังหวัด ............... 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จงัหวัด ..................... ไดดําเนินการรับ

สมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแตวันท่ี ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี..... เดือน ...................... 

พ.ศ. .....  นั้น 

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

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

ชื่อผูสมัครรบัเลือกต้ัง 
เลขประจําตวั 

ประชาชน 

หมายเลข 

ประจําตัวผูสมัคร 
หมายเหต ุ

    

    

    

รวม .......... คน    

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

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

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

  ๓. ..................................................  

  ๔. ..................................................  

ฯลฯ 

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

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

  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 

 

(ลายมือช่ือ) ........................................ 

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 

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

ส.ว. ๒๑ 



 ๕๒
 

 

 

 

ท่ี .............................  

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตั้ง 

จังหวัด ............... 

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

เรื่อง  รายงานสรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้ง จังหวัด ............... 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จงัหวัด ........................... ไดดําเนินการ

รับสมัครเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา ตั้งแตวันท่ี ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี.... เดือน ................... 

พ.ศ. ..... น้ัน 

  บัดนี้ ไดสิ้นสุดการรับสมัครแลว มีผูสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน ....... คน ดังน้ี 

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

ชื่อผูสมัครรบัเลือกต้ัง 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

หมายเลข 

ประจําตัวผูสมัคร 
หมายเหต ุ

    

    

    

รวม .......... คน    

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

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

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

  ๓. .................................................. 

  ๔. ..................................................  

ฯลฯ 

  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถืออยางย่ิง 

 

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 

     จังหวัด ....................... 

ส.ว. ๒๑/ก 



 ๕๓
 

 

 

 

  

 

 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตัง้ จังหวดั .................... 

เรื่อง การรับสมัครเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา 
-------------------- 

  ดวย (นาย/นางสาว/นาง/ยศ)....................................................... อายุ ........ ป อยู

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

อําเภอ .............................. จังหวัด ................................ ไดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้ง 

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

  บัดน้ี ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ

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

ลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๑ ประกอบ มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึง

ประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่ใชลงคะแนน ดังนี้ 

 

 

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

 

          หมายเลขประจําตัวผูสมัคร 

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

 

 

 

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

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

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

   ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้ง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือรูปภาพ 

ขนาด ๘.๕x๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

 

(เลขอารบิค) 

ส.ว. ๒๒ 



 ๕๔
 

 

 

 

  

 

 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตัง้ จังหวดั .................... 

เรื่อง การรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 

(เพิ่มเตมิ) 

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

  ดวย (นาย/นางสาว/นาง/ยศ)................................................................... อายุ ........ ป     

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

อําเภอ.............................. จังหวัด ................................ ไดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้ง 

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

  บัดนี้ ศาลฎกีาไดมีคําสั่ง ท่ี......./.............. วันท่ี .... เดอืน .......................... พ.ศ. .....      

แจงผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งใหรับสมัคร ............... ............................................... เปน

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้ง จังหวัด ....................  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๑ ประกอบ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐   จึงประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่ใชลงคะแนน 

ดังนี้ 

 

 

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

               

          หมายเลขประจําตัวผูสมัคร 

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

 

 

 

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

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

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

   ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้ง 

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

 

 

 

(เลขอารบิค) 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือรูปภาพ 

ขนาด ๘.๕x๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

 

ส.ว. ๒๒/๓ 



 ๕๕
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปายสําหรับปดชองใสบัตรเลือกต้ัง 

 

 หนวยเลือกตัง้ท่ี .......หมูท่ี .....ตําบล/เทศบาล ............... อําเภอ ......................... 

เขตเลือกตั้ง จงัหวัด .................................... ท่ีเลือกตั้ง ........................................................ 

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

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

เลือกตั้งวันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ส.ว. ๒๓ 



 ๕๖ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที ่.................... 

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

เขตเลือกตั้ง จังหวัด .................. 

เรื่อง  จํานวนบัตรเลือกตัง้กอนการลงคะแนน 

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

ดวยคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ......... หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล ....... 

.......................... อําเภอ ...................... เขตเลือกตั้ง จังหวัด .................................. ไดรับบัตรเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จังหวัด ............................ จํานวน ......................

(..........................................................) บัตร 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 ๓. เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส.ว. ๒๔ 



 ๕๗
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดั ชุดที่....... จังหวดั........................ 
เรื่อง จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

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

ดวยคณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ชุดท่ี.......... สถานที่เลือกตั้งกลาง

นอกเขตจังหวัด......... (ชื่อสถานที่)....... ไดรับบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัด............................ จํานวน ......................(..........................................................) บัตร 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

 

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

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

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

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

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

ส.ว. ๒๔/ก 



 ๕๘
 

 

 

 

 
 
 

รายงานเหตกุารณประจําหนวยเลือกตัง้ 

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

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

วันท่ี ..................................................................... 

หนวยเลือกตัง้ท่ี .......... หมูท่ี ........ ตําบล/เทศบาล ...................... อําเภอ ..................... 

เขตเลือกตั้งจงัหวัด ................................. ไดเปดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. 

ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันท่ี ............. เดอืน .................................. พ.ศ. .... 

๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน 

วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดทําการเปดหีบบัตรเลือกตั้ง เพ่ือ

แสดงใหเห็นวาเปนหีบบัตรเลือกตั้งเปลาและไดปดหีบบัตรเลือกตั้งใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจตอ

หนาผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน สองคน เปนท่ีเรียบรอยแลว 

จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ส.ว. ๒๕ 



 ๕๙
 

- ๒ - 

๒. บันทึกเหตุการณ 

 ๒.๑ กอนการลงคะแนน................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ๒.๒ ระหวางการลงคะแนน............................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ส.ว. ๒๕ 



 ๖๐
  

- ๓ – 

 

 ๒.๓ ภายหลังการลงคะแนน .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๓. บันทึกคําวินิจฉัยกรณีมกีารทักทวงการแสดงตนใชสิทธิเลือกต้ัง 

ผูแสดงตนใชสิทธิเลือกตั้งไมใชเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส.ว. ๒๕ 



 ๖๑
 

- ๔ – 

 

 ๔. บันทึกเหตุการณระหวางการนับคะแนน.................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส.ว. ๒๕ 



 ๖๒
 

แบบคํารองและบันทกึถอยคําของผูมสีิทธิเลือกตัง้ 

ที่ยืนยันวาตนมสีทิธิที่จะลงคะแนนเลือกตั้ง 

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

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

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

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

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

อยูบานเลขที่ .......... หมูท่ี ......... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ........................... ตําบล ......................... 

อําเภอ ................................. จังหวัด .............................. ไดแจงตอคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังที่ ..... 

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

วาขาพเจาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกต้ังนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมี

สิทธิเลือกต้ังแลว ไมปรากฏชื่อของขาพเจาและไดแจงตอขาพเจาวา “ไมมีสิทธิลงคะแนน” แตขาพเจาไดยืนยัน      

วาขาพเจามีสิทธิท่ีจะลงคะแนนได เพราะ......................................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  พรอมดวยนี้ขาพเจาไดยื่นหลักฐาน  ดังนี้ 

..................................................................................................................เพื่อใหคณะกรรมการประจําหนวยเลอืกต้ัง

ใชประกอบการวินิจฉัยช้ีขาด 

ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําดังกลาวขางตนเปนความจริงทกุประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐาน 

 

 

 

 

 

คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจาํหนวยเลือกตั้ง 

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังท่ี ........ หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล .......................... . . 

อําเภอ .................... เขตเลือกต้ัง จังหวัด ......................... ไดพิจารณาบันทึกถอยคําและตรวจสอบหลักฐานแลว

วินิจฉัยช้ีขาด    ให     ไมให นาย/นางสาว/นาง ....................................... ลงคะแนนเลือกตั้งและไดแจงคํา

วินิจฉัยช้ีขาดดังกลาวใหนาย/นางสาว/นาง ........................................... ทราบดวยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๒๕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 ๖๓
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังที ่.................... 

หมูที ่...... ตําบล/เทศบาล ......................... อําเภอ ............................ เขตเลือกต้ังจังหวัด................. 

เรื่อง  รายการเกี่ยวกบัจํานวนบัตรเลือกตั้งเมือ่เสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตัง้ 

-------------------------- 
ตามท่ีหนวยเลือกตั้งท่ี ....... หมูท่ี ...... ตําบล/เทศบาล .................. อําเภอ ............        

เขตเลือกตั้งท่ี ........ จังหวัด ........................ ไดเปดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. 

ของวันนี้ เปนตนมาแลว นั้น 

บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งไดส้ินสุดลงแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 

 ๑. จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับมา.............................. บัตร 

 ๒. มีผูมาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งและลงคะแนน............................. คน 

 ๓. บัตรเลือกตั้งเหลือ.............................. บัตร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ส.ส. ๒๖ จัดทําจํานวน ๓ ชุด 

 ๑. ปดประกาศไวท่ีเลือกตั้ง ๑ ชุด  

 ๒. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด  

 ๓. เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส.ว. ๒๖ 



 ๖๔ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดัชดุที ่........... จังหวดั........................ 
เรื่อง รายการเกี่ยวกบัจํานวนบัตรเลอืกตั้งเมือ่เสรจ็สิ้นการลงคะแนน 

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

ตามท่ีท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดชุดท่ี............... จังหวัด........................ ไดเปดการ

ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันท่ี........... เดือน............................. 

พ.ศ. ................ น้ัน 
บัดน้ี การลงคะแนนเลือกตั้งไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 ๑. จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับมา.............................. บัตร 

 ๒. มีผูมาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งและลงคะแนน............................. คน 

 ๓. บัตรเลือกตั้งเหลือ.............................. บัตร 

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

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

 

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

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

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

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

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

                ๓. เกบ็ไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 
 

ส.ว. ๒๖/ก 



 ๖๕ 

 

 

 

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

เร่ือง แตงตั้งบุคคลรับแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

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

  ดวยไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันท่ี ..... เดือน ................. 

พ.ศ. .... ซ่ึงตามมาตรา ๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหบุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิ

เลือกตั้ง หากปรากฏวาไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได 

ยอมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ................................ จึงประกาศแตงตั้ง

บุคคลรับแจงเหตุสําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อตัว-ชื่อสกลุ 
บุคคลรับแจงเหตุ 

ตําแหนง เขตทองท่ี

รับแจงเหตุ 
สถานที่ 

รับแจงเหตุ 
วิธีการ

แจงเหต ุ

  

 

 

 

    

 
  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

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

ส.ว. ๒๗ 



 ๖๖ 

 

(ดานหนา) 

 

หนังสอืแจงเหตทุี่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังได (สวนที่ ๑) 

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

วันท่ี......................................................................... 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................ เลขประจําตัวประชาชน.....................  

อายุ................ป อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.................................................

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

เขตเลือกตั้ง จงัหวัด................................. ขอแจงวาขาพเจามเีหตุจําเปนท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดในการ

เลือกตัง้สมาชกิวุฒิสภา วันท่ี..........................................เนื่องจาก....................................................................... 

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

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

พรอมน้ีไดแนบหลักฐานประกอบการแจงดวย คือ 

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  
 

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

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

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

*ตัดตามเสนนี้                                                                                                   (สวนที่๒)  

 

(หนังสือตอบผลการพิจารณาการแจงเหตุ)  
 

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

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

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

  รหัสไปรษณีย .............. 
 
 
 

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

(หมายเหตุ  ผูแจงเหตุเปนผูจาหนาซองถึงตัวผูแจง) 

 
 

ส.ว. ๒๘ 



 ๖๗
 

(ดานหลัง)  
บันทึกของบุคคลรับแจงเหต ุ(สวนที่ ๑) 

วันท่ี .........................................................  

ไดตรวจสอบแลวผูแจงมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งท่ี................... 

ตําบล/เทศบาล......................อําเภอ.........................เขตเลือกตั้ง จังหวัด........................ พิจารณาเหตุ

ท่ีแจงแลว  

  มีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ       ไมมีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ  

  แจงใหผูแจงทราบ เมือ่วันท่ี........................................  

 

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

นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น...................... 

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

*ตัดตามเสนนี ้                                                                                                    (สวนที่๒)  

(สําหรับบุคคลรับแจงเหตุ)  
หนังสอืแจงผลการพิจารณาการแจงเหตุ 

วันท่ี................................................................... 

 
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว .................................................... ผูมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อ         

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

เขตเลือกตั้ง จงัหวัด ............................... ไดแจงเหตุจาํเปนท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภาใน

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

ไดพิจารณาแลวเห็นวา    มีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ     

  ไมมีเหตผุลจําเปนเพียงพอ  

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

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

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

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

    
 

 

ส.ว. ๒๘ 



 ๖๘ 

 

 

 

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

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

เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

หรือแจงเหตุไวแลวแตเหตุนั้นไมใชเหตุอันสมควร 

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

 ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมือ่วันท่ี ........ เดือน .............................. พ.ศ. .... น้ัน 

 ปรากฏวาผูมีสิทธิเลือกตั้งของ อําเภอ/เทศบาล.......................................... ไมไปใชสิทธิ

เลือกตั้งและมิไดแจงเหตุการไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือแจงเหตุแลวแตเหตุน้ันมิใชเหตุอันสมควร ดังน้ัน    

นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น จึงประกาศใหทราบวาบุคคลผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งดังกลาวเปน

บุคคลที่เสียสิทธิตามมาตรา ๗๒ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดแก 

ตําบล/หมูบาน 
ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
ช่ือตัว-ชื่อสกลุ 

ท่ีอยู 

(ตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง) 

 

 

 

 

    

   ประกาศ  ณ  วันท่ี ..... เดือน ................. พ.ศ. ..... 
      
 
     (ลงชื่อ) ................................................ 
      ............................................... 
    นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น .................... 

ส.ว. ๒๙ 



 ๖๙ 

แบบกรอกคะแนนเลือกตัง้  

ในการเลือกตั้งสมาชิกวฒุิสภา 

เมือ่วันที ่.......... เดือน ............................. พ.ศ. .......... 

ณ ที่เลือกตั้ง (ระบสุถานที่) ........................... หนวยเลือกตั้งที ่............ ตําบล/เทศบาล ..................... อําเภอ ..................... 

เขตเลือกตั้ง จังหวัด ......................... 

 

หมายเลข

ประจําตัว 

ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล ผูสมัคร 

ชองกรอกคะแนน 
คะแนน

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

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

ส.ว. ๓๐ 



 ๗๐

หมายเลข

ประจําตัว 

ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล ผูสมัคร 

ชองกรอกคะแนน 
คะแนน

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

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

คะแนนรวม  =  บัตรที่ลงคะแนนใหผูสมัคร (บัตรดี)  

บัตรไมประสงคจะลงคะแนน 
                     

บัตรเสีย 
                     

รวมจํานวนบัตร  =  บัตรที่ลงคะแนนใหผูสมัคร (บัตรดี)    บัตรไมประสงคจะลงคะแนน    บัตรเสีย  

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้         (ลงชื่อ) ..................................... ผูมีสิทธิเลือกตัง้ (ถามี)              (ลงชื่อ) ..................................... ผูแทนองคกรเอกชน (ถามี) 

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

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



 ๗๑
 

 

 

รายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎกีาใหมีการเลือกตัง้สมาชิกวฒุิสภา ในวันท่ี ........ เดือน .................  

พ.ศ. ........ น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ไดดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ของหนวยเลือกตัง้ท่ี ....... หมูท่ี ...... ตําบล/เทศบาล ........................... อําเภอ ......................................... 

เขตเลือกตั้ง จงัหวัด ............... เสรจ็สิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งของ

หนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังนี ้

๑. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

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

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

 ๑.๒ จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตน ............. คน (.......................................) 

(เฉพาะวันเลือกตั้ง) 

๒. จํานวนบัตรเลอืกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับจัดสรร ............. ฉบับ (.............................................) 

 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช ............. ฉบับ (...................................................) 

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

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

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

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ ............. ฉบับ (...................................................) 

๓. จํานวนคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัว

ผูสมัคร 

 

หมายเลขประจาํตัว

ผูสมัคร 
ช่ือ - สกุล ผูสมัครรับเลอืกตั้ง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตวัอักษร) 

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

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

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

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

 

ส.ว. ๓๑ 



 ๗๒ 

 

 

- ๒ - 

 

หมายเลขประจาํตัว

ผูสมัคร 
ชื่อ - สกุล ผูสมัครรับเลอืกตั้ง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตวัอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

(ลงช่ือ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลอืกตั้ง      (ลงช่ือ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง       

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

(ลงช่ือ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลอืกตั้ง      (ลงช่ือ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง       

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

(ลงช่ือ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลอืกตั้ง      (ลงช่ือ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง       

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

(ลงช่ือ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลอืกตั้ง      (ลงช่ือ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง       

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

 

หมายเหตุ   ส.ว. ๓๑ จัดทําจํานวน ๓ ชุด 

  ๑. ปดหนาท่ีเลือกตั้ง ๑ ชุด 

  ๒. ใสถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกต้ังที่นับเปนคะแนนแลว ๑ ชุด 

  ๓. สงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ ๑ ชุด 

ส.ส. ๓๑ 



 ๗๓ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังที ่.........  

หมูที ่.......... ตําบล/เทศบาล.................. อําเภอ ..................... จังหวดั ............................... 

เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภา 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันท่ี ... เดือน ................ 

พ.ศ. ..... น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของ

หนวยเลือกตั้งท่ี ....... หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล ........................ อําเภอ ................................ เขตเลือกตั้ง 

จังหวัด ................................. เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังน้ัน จึงขอประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

ของหนวยเลือกตั้งดังกลาว ดังน้ี 

๑. จํานวนคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัว

ผูสมัคร 

หมายเลข

ประจําตัวผูสมัคร 
ชื่อ - สกุล ผูสมัครรับเลอืกต้ัง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส.ว. ๓๒ 



 ๗๔ 

 

- ๒ - 

 
 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับจัดสรร ............. ฉบับ (.......................................) 

 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช ............. ฉบับ (.......................................) 
  ๒.๒.๑ บัตรดี ............. ฉบับ (.......................................) 

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

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

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ ............. ฉบับ (.......................................) 

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

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

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

 

(ลงช่ือ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง     (ลงช่ือ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง   

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

(ลงช่ือ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง     (ลงช่ือ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง   

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

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

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

 (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลอืกต้ัง     (ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ส.ว. ๓๒ 



 ๗๕
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  

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

เรื่อง  ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎกีาใหมีการเลือกตัง้สมาชิกวฒุิสภา ในวันท่ี ... เดือน ................ 

พ.ศ. ..... น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จงัหวัด .............................................. 

ไดดําเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังน้ัน จึงขอประกาศผล

การรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ดังนี ้
๑. จํานวนคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนไดรับเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัว

ผูสมัคร 

หมายเลข

ประจําตัวผูสมัคร 
ชื่อ - สกุล ผูสมัครรับเลอืกต้ัง 

ไดคะแนน 

(ใหกรอกทั้งตัวเลขและตวัอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ส.ว. ๓๓ 



 ๗๖
 

- ๒ - 

 
 

๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 

 ๒.๑ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับจัดสรร ............. ฉบับ (.......................................) 

 ๒.๒ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช ............. ฉบับ (.......................................) 

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

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

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

 ๒.๓ จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ ............. ฉบับ (.......................................) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ส.ว. ๓๓ 



 ๗๗ 

 

 

 

รายงานการสงหีบบตัรเลอืกต้ัง 

หนวยเลือกต้ังที ่.... หมูที ่....... ตําบล/เทศบาล.......................... อําเภอ ...................................  

เขตเลือกต้ัง จังหวัด ............ 

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

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

วันท่ี ..................................... เวลา...... ..................... น. ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง 

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวา ๕ คน และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ไดนําหีบบัตร

เลือกตั้งและเอกสารกํากับหีบบัตรเลือกตั้งมามอบใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง      

จังหวัด ..................................... ประกอบดวย 

๑. หีบบัตรเลือกตั้ง จํานวน ........................ ใบ 

๒. บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือท้ังหมดและตนขั้วบัตรเลือกตั้ง 

๓. บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๑๐) ชุดท่ีใชตรวจสอบการใชสิทธิและหมายเหตุการ

ลงคะแนน 

๔. สมุดแบบพิมพ 

๕. คูหาลงคะแนนเลือกตั้งท้ังหมด สิ่งของอื่น ๆ เชน ธงชาติ ปาย และวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง  เปนตน 

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ไดตรวจสอบและนับจํานวนเปนท่ีถูกตองครบถวนแลว 

ในการนําสงหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้ง และ.................................. (ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง หรือเจาหนาท่ีรักษา

ความปลอดภัย) ท่ีไมไดรวมเดินทางมาดวย จํานวน ............ คน คือ 

๑. ....................................................... เนื่องจาก ................................................... 

๒. ....................................................... เนื่องจาก ................................................... 

ฯลฯ 

ผูมอบ 

 

 

            

            

            

            

            

            

          

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ส.ว. ๓๔ 



 ๗๘
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เรื่อง  ผลการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 

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

 ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎกีาใหมีการเลือกตัง้สมาชิกวฒุิสภา ในวันท่ี ................................ 

พ.ศ. ........... นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ มาตรา ๑๒๒

ประกอบ มาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม          

คร้ังท่ี ....../........... เมื่อวันท่ี .................................. พ.ศ. ........ จึงประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้ง        

เปนสมาชิกวุฒิสภา จํานวน .......... คน ดังน้ี 

ลําดับ จังหวัด ผูที่ไดรับเลอืกต้ัง หมายเหต ุ

    

    

    

    

    

 

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

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

                  ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 

        

 

ส.ว. ๓๖ 



 ๗๙ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังที ่......... 

หมูที ่...... ตําบล/เทศบาล................ อาํเภอ .................. เขตเลือกต้ัง จังหวดั ............................ 
เรื่อง  งดการลงคะแนนเลอืกตั้ง 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎกีาใหมีการเลือกตัง้สมาชิกวฒุิสภา ในวันท่ี .................................... 

พ.ศ. ........... นั้น 

เนื่องจากไดเกิด .................................................................................................................  
............................................................................................................................ (ระบุ เชน จลาจล อุกทกภัย 

อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอ่ืน) อันเปนเหตุใหการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนี้ไม

สามารถกระทําได 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒๒ ประกอบ มาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประกอบขอ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ....... หมูท่ี .......... ตําบล/เทศบาล .....................................        

อําเภอ ............................... เขตเลือกตั้ง จังหวัด .............................. จึงประกาศใหงดการลงคะแนนเลือกตั้ง 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ) .................................. ผูมีสิทธเิลือกตั้ง                  (ลงชื่อ) .................................. ผูมีสิทธิเลอืกตั้ง 

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

 

 

 

ส.ว. ๓๗ 



 ๘๐
     

 

 
 

  

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังที ่......... 

หมูที ่...... ตําบล/เทศบาล................ อาํเภอ .................. เขตเลือกต้ัง จังหวดั ............................ 
เรื่อง  งดการนับคะแนนเลือกตั้ง 

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

ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎกีาใหมีการเลือกตัง้สมาชิกวฒุิสภา ในวันท่ี ... เดือน .................... 

พ.ศ. ..... น้ัน 

เนื่องจากไดเกิด ............................................................................................................... 

(ระบุ เชน จลาจล อุกทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่น หรือดวยความจําเปนตามสถานที่

อาจมีผลตอความปลอดภัย) ............... อันเปนเหตุใหการนับคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งน้ีไมสามารถ

กระทําได หรือไมสามารถนับคะแนนไดจนเสร็จสิ้น 

ฉะนั้น อาศัยอาํนาจตามมาตรา ๑๒๒ ประกอบ มาตรา ๘๕ แหงพระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประกอบขอ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

เขตเลือกตั้ง จงัหวัด .............................. จึงประกาศใหงดการนับคะแนนเลือกตั้ง 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ) .................................. ผูมีสิทธเิลือกตั้ง                  (ลงชื่อ) .................................. ผูมีสิทธิเลอืกตั้ง       

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

 

ส.ว. ๓๘ 



 ๘๑ 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน   ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ 

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

 

     

 

ส.ว. ๓๙ 
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พื้นท่ีสําหรับการพิมพ  

ดานหนา 

ดานหลัง 



 ๘๒
 

 

บัญชีรับมอบซองใสบัตรเลือกตั้งของผูมสีิทธิเลือกตัง้นอกเขตจังหวดัและนอกราชอาณาจักร 

  ของเขตเลอืกต้ัง จังหวดั.............................. 
  วันท่ี ............. เดือน ............................... พ.ศ. ........... คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ชุดท่ี .... เขตเลือกตั้ง จังหวัด .......................... ไดรับมอบซองใสบัตรเลือกตั้งจาก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

มีรายละเอียดปรากฏตามตารางทายนี้ 

 
ลําดับที่ ประเภทซอง  (ส.ว. ๓๙) จํานวน 

๑ นอกราชอาณาจักร ........................ซอง 

๒ นอกเขตจังหวัด ........................ซอง 

รวม ........................ซอง 

(ลงช่ือ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
        (...................................) ชุดท่ี ... เขตเลือกตั้ง จงัหวัด............... 

(ลงช่ือ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
        (...................................) ชุดท่ี ... เขตเลือกตั้ง จงัหวัด............... 

(ลงช่ือ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
        (...................................) ชุดท่ี ... เขตเลือกตั้ง จงัหวัด............... 

(ลงช่ือ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
        (...................................) ชุดท่ี ... เขตเลือกตั้ง จงัหวัด............... 

(ลงช่ือ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
        (...................................) ชุดท่ี ... เขตเลือกตั้ง จงัหวัด............... 

 

(ลงช่ือ).................................... ผูแทน บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด 
        (...................................)  
(ลงช่ือ).................................... ผูแทน บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด 
        (...................................)  
 
 

ส.ว. ๓๙/ข 



 ๘๓
 

 

บันทึกขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภา 

หนวยเลือกตัง้ที ่........ หมูที ่....... ตําบล/เทศบาล ............................. 

อําเภอ ................ เขตเลือกตั้ง จังหวดั .............................. 

 

ท่ีเลือกตั้ง ...........(ระบุชื่อสถานที่)............. 

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

จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีบรรจุอยูในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังน้ี 

๑. บัตรเลือกตั้งท่ีนับเปนคะแนน (บัตรดี) จํานวน ................ ฉบับ (.........................................) 

๒. บัตรเลือกตั้งท่ีไมประสงคจะลงคะแนน จํานวน ................ ฉบับ (.........................................) 

๓. บัตรเสีย จํานวน ................ ฉบับ (.........................................) 
๔ แบบกรอกคะแนนเลือกตัง้ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ๓๐) 

๕. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ๓๑) 

 

             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             

             

             

             

             

             

              

ส.ว. ๔๐ 



 ๘๔
     

 

บันทึกขอมูลของหนวยเลอืกต้ังสําหรบับัตรเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 

ทีม่ีอยูในหีบบัตรเลือกต้ัง 

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

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

จํานวนถุงวัสดุใสทั้งหมดที่อยูในหีบบัตรเลือกตั้ง ......... ถุง 

ซึ่งประกอบดวยถุงวัสดุใสของหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จังหวัด .................................... ดังตอไปนี้ 

 
ลําดับที่ อําเภอ ตําบล/เทศบาล หนวยเลือกต้ังที ่ หมายเหตุ

๑     

๒     

๓     

...     

ฯลฯ     

 
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตั้ง/  

         (......................................) ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตั้ง/  

         (......................................) ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาํเขตเลอืกตั้ง/  

         (......................................) ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๔๑ 



 ๘๕
 

 
คําขอลงทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิ การลงทะเบยีนการใชสทิธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวดั 

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

       วันท่ี.............. เดือน........................ พ.ศ. ...... 
เรียน  นายทะเบียน .................................... 

ดวยขาพเจา...............................................  เลขประจําตัวประชาชน.............................................. 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี.................... หมูท่ี.............. ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................. 

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

อยูในทะเบียนบานคร้ังสุดทายเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน คือ เขตเลือกตั้งท่ี............ จังหวัด..........................   

มีความประสงค  
 ขอลงทะเบียนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้ง

กลางนอกเขตจังหวัด ............(ระบุสถานท่ี) ............อําเภอ...................จังหวัด.................  
 ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด จากเดิมจังหวัด

...........................เปนจังหวัด............(ระบุสถานที่) ............อําเภอ...................จังหวัด.................  
 ขอยกเลิกการลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ 

หนวยเลือกตั้งท่ีขาพเจามีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน  
โดยไดแนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนประกอบการพิจารณามาพรอมคําขอนี้แลว 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐาน 

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

           (...................................) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
คําสั่งนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น .................................. 

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และใหบันทึกลงในระบบฐานขอมูลผูลงทะเบียน  

ขอใชสิทธิเลือกตัง้นอกเขตจงัหวัด และใหแจงผูย่ืนคําขอทราบ 
□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวไมเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ 

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวเปนผูเคยลงทะเบียนไวแลว และใหบันทึกปรับปรุงระบบฐานขอมูล        

ผูลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และใหแจงผูย่ืนคําขอทราบ 
□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวไมเปนผูเคยขอลงทะเบียน และแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ 

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

           (...................................) 
                   นายทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น........................ 

ส.ว. ๔๒ 



 ๘๖ 

 
 

คําขอลงทะเบียนการใชสทิธิเลือกตัง้นอกเขตจังหวดั 
 
 

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

            วันท่ี..... เดือน........................ พ.ศ. ...... 
เรียน  นายทะเบียน .................................... 

ดวยขาพเจาผูมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายนี้ จํานวน........คน มีความประสงคขอลงทะเบียนเปน

ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด เน่ืองจากขาพเจามี

ถิ่นท่ีอยูนอกเขตจังหวัดท่ีขาพเจามีชื่ออยูในทะเบียนบาน และจะไมไดกลับถ่ินท่ีอยูนอกเขตจังหวัดท่ีขาพเจามีชื่อ

อยูในทะเบียนบานในวันเลือกตั้ง โดยขาพเจาและผูมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายน้ีไดแนบเอกสารสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของทุกคนมาเพ่ือประกอบการพิจารณาพรอมคําขอนี้แลว 

ขาพเจาและผูมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง    

ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 

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

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
คําสั่งนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น .................................. 

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และใหบันทึกลงในระบบฐานขอมูลผูลงทะเบียน
ขอใชสิทธิเลือกตัง้นอกเขตจงัหวัด และใหแจงผูย่ืนคําขอทราบ 

□ ตรวจสอบเบื้องตนแลวไมเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ 

 
 

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

                        (...................................) 
                      นายทะเบียนอําเภอ/ทองถ่ิน........................ 

 

 

 

 

 

 
 

 

ส.ว. ๔๒/ก 



 ๘๗
 

บัญชีรายชื่อผูขอลงทะเบยีนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจงัหวัด 

 

ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน 

เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทาย 

ติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
สถานที่ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด 

ที่จะไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
ลายมือชื่อ 

ผูขอลงทะเบียน 
เขตเลือกตั้งที่ จังหวัด 

       

 



 ๘๘
 

 

 

 

หนังสอืตอบรับ 

การลงทะเบยีนหรอืเปลีย่นแปลงหรือยกเลิกการใชสทิธิเลือกตัง้นอกเขตจังหวดั 
 

เลขที่............/............. สํานักทะเบียน................  

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

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

หนังสือฉบับนี้ ใหไวเพื่อแสดงวา นาย/นาง/นางสาว........................................................                 

เลขประจําตัวประชาชน - - - -  มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่..................

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

................................ จังหวัด.................................. นายทะเบียนไดพิจารณาอนุญาตให  

 ลงทะเบียนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลาง

นอกเขตจังหวัด ............(ระบุสถานท่ี) ........อําเภอ...................จังหวัด.................  
 เปล่ียนแปลงการลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด จากเดิมจังหวัด

...........................เปล่ียนเปน.......(ระบุสถานที่) ............อําเภอ...................จังหวัด................. 
 ยกเลิกการลงทะเบียนการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ หนวย

เลือกตั้งท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน  

จึงมอบหนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อเปนหลักฐาน 
 

                                        (ลงชื่อ).................................... 
                       (...................................) 
      นายทะเบียนอําเภอ/ทองถ่ิน..................................... 
 

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

หนังสอืตอบรับการลงทะเบียนฯ (ส.ส. ๔๒/ข) 

กรุณาสง ชื่อ.................................................สกุล...................................................... 

 เลขที่................ถนน................................ตรอก/ซอย................................. 

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

 จังหวัด....................................... รหสัไปรษณยี   

 

ส.ว. ๔๒/ข 



 

 
บัญชีจํานวนซองใสบัตรเลือกตั้ง              

 
วันท่ี .... เดือน ........................... พ.ศ. ..... คณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ชุดท่ี......... 

จังหวัด................................... ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจงัหวัดท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งเพือ่ลงคะแนนเลอืกตั้ง

ลวงหนา ณ ท่ีเลือกตัง้กลาง จํานวน...........คน รวมซองใสบัตรเลือกตัง้  (ส.ว. ๓๙) ................ซอง 
 

                        (ลงชื่อ).................................... ประธานกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลาง 
         (...................................) 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 
 
 
คณะกรรมการประจําท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ชุดท่ี.........จังหวัด..............................ไดสงมอบซองใสบัตรเลือกตัง้ 

(ส.ว. ๓๙) จํานวน ........... ซอง ดงักลาวขางตนใหผูแทน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ผูลงชื่อรับไวเปนหลักฐาน 
ครบถวนถูกตองแลว 

           (ลงชื่อ) ......................................  ผูแทน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
        (...................................)  ผูรับมอบ                                                     

           (ลงชื่อ) ......................................  ผูแทน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
                      (...................................)  ผูรับมอบ                                                     

 
 
 

หมายเหตุ  แบบฟอรมน้ีใชเปนหลักฐานประกอบการสงมอบซอง ส.ว. ๓๙ ใหผูแทน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
               ใหจัดทําภายหลังการเปดหีบบัตรเพื่อนับจํานวนซองใสบัตรเลือกตัง้ ของทุกวันลงคะแนนเลอืกตั้งลวงหนา  
               วันละ ๓ ฉบับ เพื่อ 
                ๑. กํากับถุงวัสดุใสท่ีใชบรรจุซองใสบัตรเลือกตัง้  
หมายเหต ุ  ๒. เปนแบบฟอรมสงมอบใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัดเก็บรักษาไวเปนหลกัฐาน 
                ๓. คณะกรรมการประจําที่เลือกตัง้กลางเก็บไวเปนหลักฐาน 
 
 

ส.ว. ๔๓ 

๘๙ 
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ประกาศคณะกรรมการนับคะแนนเลอืกตั้งจากบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวดัและ 
นอกราชอาณาจักร 

เรื่อง จํานวนบัตรเลือกต้ังที่ไดรับเพือ่นบัคะแนนเลอืกต้ัง 
-------------------------- 

 
ตามท่ีคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ งจากบัตรเ ลือกตั้ งนอกเขตจั งห วัดและ                      

นอกราชอาณาจักร ไดรับซองใสบัตรเลือกตั้งจาก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด น้ัน 
บัดนี้  คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ งจากบัตรเลือกตั้ งนอกเขตจั งหวัดและ                      

นอกราชอาณาจักร ไดตรวจนับจํานวนบัตรเลือกตั้งในซองใสบัตรเลือกตั้งดังกลาวแลว ปรากฏผล ดังน้ี 
 
รายการ จํานวน (ซอง) จํานวน (บัตร) 

บัตรเลือกตัง้ 
  

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

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

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

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

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

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

 
 
หมายเหตุ  ส.ส. ๔๓/ก จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
                ๑. ปดไวท่ีหนาหีบบัตรเลือกตัง้ ๑ ชุด 
หมายเหต ุ  ๒. ปดประกาศไว ณ สถานที่นับคะแนน ๑ ชุด 

                ๓. เกบ็ไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 

ส.ว. ๔๓/ก 

๙๐ 
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เลขที่ .....................  

 
 

 

 

 

หนังสอืรับรอง 
การไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 

 จังหวดั ....................  
----------------- 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา ............................................ ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา จังหวัด ..................... ในการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี .......             

เดือน ................... พ.ศ. .... 

  ใหไว  ณ  วันท่ี ............. เดอืน ................... พ.ศ. .... 

 

 

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

                    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ว. ๔๔ 

๙๑ 


